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1. Universo Constância vs Ibovespa 

 

O Índice Bovespa é composto por pouco mais de 60 ações de empresas de capitalização 

elevada e rebalanceado a cada 3 meses.  Sua construção atribui peso a cada componente 

que está relacionado ao valor total de mercado. Tal construção implica um alto nível de 

concentração em relativamente poucos nomes. Na composição atual, apenas 5 empresas 

representam aproximadamente 50% do índice. 

O Universo Constância de ações é um índice amplo do mercado acionário brasileiro 

desenvolvido para uso interno da Constância Investimentos.  Ele é composto por 

aproximadamente 200 ações no momento, selecionadas por critérios mínimos de 

liquidez e informação financeira, rebalanceadas mensalmente. Sua construção atribui 

pesos financeiros iguais a cada ação componente (“equal weight”).  

O gráfico abaixo mostra os retornos acumulados de ambos os índices desde o início dos 

nossos back-testes (Julho/2004). Os dados revelam que o Universo produziu retornos 

substancialmente superiores aos do Ibovespa com níveis de risco (volatilidade dos 

retornos) menores. 

Aproximadamente 1/3 do excesso de retorno do Universo em comparação ao Ibovespa 

pode ser atribuído ao critério de construção (diferença entre equal weight e free float 

market-cap weigthed). Os restantes 2/3 do excesso de retorno do Universo em relação ao 

Ibovespa podem ser atribuídos a questões fundamentalistas associadas ao conjunto mais 

amplo de oportunidades oferecido pelo Universo Constância. 

A interseção entre o IBOV e o conjunto large cap do Universo é superior a 80%.  Isto 

indica que as diferenças mais relevantes de retorno e performance podem ser explicadas 

pela maior presença de nomes nas categorias mid cap e small cap na composição do 

Universo.  

CDI Ibovespa Universo

Retorno Anual izado 11.5% 10.4% 15.1%

Volati l idade 0.2% 26.7% 16.4%
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2. O que é Investimento via Fatores de Risco?  

 

Indicadores de Risco são características desejáveis que podem ajudar a performance de 

uma ação. Por exemplo, Price/Book e ROE são dois exemplos bem conhecido de 

Indicadores de Risco. Quanto melhor o indicador de uma ação, mais atraente ela deve 

ser. Por exemplo Price/Book consta no manual da seguinte forma:  

As várias dezenas de Indicadores de Risco são agrupados em famílias que chamamos de 

Fatores de Risco. Atualmente temos 5 famílias na Constância Investimentos, com 

possibilidade de expansão:  

• Valor: Preço/Book, Preço/Lucro, EV/Ebitida, EV/Sales, etc 

• Qualidade: ROE. ROIC, NetDebt/Ebitida, Dividendos, Alavancagem, etc. 

• Crescimento: Tendência ou delta dos indicadores de Qualidade 

• Baixo Risco: Volatilidade, volatilidade de downside, etc.  

• Técnico: Momento, RSI, AccReturn, Moneyflow, etc. 

A Constância tem um manual com a descrição detalhada de todos as dezenas de 
indicadores que produzimos diariamente a partir de preços históricos ou balanços das 
empresas. 

 
Como utilizamos os Indicadores e Fatores de Risco?  

Para cada Indicador de Risco, construímos 1 mini portfólio teórico (portfólio-indicador) 

long/short com pesos iguais comprados nas 40% “melhores” ações (de acordo com 

aquele indicador) e pesos iguais vendido nos 40% “piores” ações.   

Para testar performance e eficiência, os portfólios-indicadores são mantidos constantes 

ao longo do mês e relanceados somente no último dia útil de cada mês. Selecionamos 

apenas os indicadores que têm P&L Acumulado > 0 até o final do mês anterior. 
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Os portfólio-indicadores são agregados (por média simples) em portfólios-fatores, que 

por sua vez são agregados (média simples mais uma vez) no portfólio sistemático final, 

que acaba sendo altamente diversificado. As “melhores” ações que pontuam positivo em 

quase todos os indicadores costumam ter pesos entre 3% e 4%. 
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3. Performance por Fator. Fundos Smart Beta.  

A performances de cada fator de risco no nosso back-teste estão detalhadas abaixo:  

Performance Long Short Momento Qualidade Valor Baixa Vol Crescimento 

Retorno Anualizado 8.6% 8.4% 7.1% 7.4% 8.6% 

Volatilidade Anualizado 9.8% 8.4% 9.6% 7.5% 8.82% 

Sharp Ratio 0.88 0.99 0.74 0.99 0.98 

Dias com retorno 53.1% 51.9% 49.9% 52.9% 52.6% 

Pior Dia -4.3% -3.2% -3.6% -2.9% -3.8% 

Perda Maxima 28.0% 19.6% 33.6% 12.5% 17.9% 

      

      

Performance Long Only Momento Qualidade Valor Baixa Vol Crescimento 

Retorno Anualizado 25.0% 21.4% 24.3% 17.8% 22.4% 

Volatilidade Anualizado 15.4% 15.4% 16.6% 13.6% 16.9% 

Sharp Ratio 1.62 1.39 1.47 1.31 1.32 

Dias com retorno 56.7% 56.3% 56.0% 55.1% 55.8% 

Pior Dia -8.2% -7.1% -7.4% -7.12% -8.9% 

Perda Maxima 42.5% 45.1% 47.5% 43.6% 55.5% 

 

Nos EUA, ETFs – Smart Betas que se beneficiam de Fatores de Risco são bastante 

comuns. Exemplos clássicos geridos pela empresa MSCI são VLUE , QUAL e MTUM.  

Outras firmas com ETFs semelhantes são BlackRock, WisdomTree, Invesco S&P500, etc. 

No Brasil a CVM só permite ETFs sobre índices reconhecidos por ela, dificultando a sua 

emissão.  
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4. Vantagens do Modelo Sistemático vs Abordagem Tradicional  

Nosso modelo multifatorial gera uma carteira sistemática extremamente diversificada e 

com várias métricas e propriedades desejadas, em geral superiores do que quando 

comparadas com o Universo de ações. Por exemplo, nosso portfólio sistemático tem ROE 

e Dividendos maiores do que a média das ações no Universo Constância. 

  

Outra vantagem óbvia da metodologia é a abrangência e velocidade de incorporação de 

novos resultados. Estamos conectados com o sistema RAD (recebimento automático de 

documentos) da CVM, sempre que um balanço de qualquer empresa é publicado, no dia 

seguinte nossos indicadores de risco irão refletir os novos números.  

A metodologia de fatores de risco permite um estilo de investimento muito distinto da 

maioria das gestoras. Ao invés de poucos grandes acertos, típico de gestores “estrelas”, o 

retorno do modelo é explicado por um grande número de pequenos acertos.  

Com frequência temos exposições relevantes em ações que se beneficiam tremendamente 

por eventos corporativos positivos (aquisição, fusão, buy-back, etc). Afinal, se uma ação 

está barata, tem qualidade, crescimento e baixo risco, ela terá bom ranking e pode atrair 

atenção de investidores estratégicos. 

Outra vantagem importante: o modelo substitui aproximadamente 20 bons analistas, 

que seriam necessários para cobrir o Universo de ações. Um time de 20 ótimos analistas 

teria um custo monetário bem elevado e um custo ainda maior de gerenciamento e 

harmonização dos egos, paixões e visões parciais de mercado.  Mesmo excelentes 

analistas só costumam entender detalhadamente o seu setor de cobertura. Além disso, 

estão sujeitos a se envolverem emocionalmente com sua recomendação de “compra”, e só 

mudarem de opinião tardiamente.  Por outro lado, o modelo sistemático enxerga todos 

os setores simultaneamente e é disciplinado, reduzindo o ranking de uma empresa cujos 

fundamentos começam a declinar no dia seguinte da publicação do seu balanço.   
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5. Performance do Modelo Multi-Fatorial.  

Nossos testes históricos de performance indicam que a maioria dos portfólios-

indicadores adiciona valor, alguns com métricas de risco-retorno bastante satisfatórias.  

Todos os portfólios-fatores oferecem ótimas estatísticas.  

O agregamento de portfólios indicadores, incluindo as interseções 2-a-2, diversifica 

tremendamente o risco associado a cada indicador e gera um portfólio sistemático final 

que performa consistentemente (Sharpe Ratio de 1.5) muito, muito acima do BOVESPA 

(Sharpe Ratio 0.5).   

Abaixo plotamos a evolução do P&L acumulado simulado por cada fator de risco e pelo 

modelo agregado multi-fatorial para o Long-Only.  

O ranking de ações gerado pelo modelo é a espinha dorsal da decisão de alocação da 

Constância Investimentos.  

 F2017 Tech Quality Value Risk Growth   F2017 Tech Quality Value Risk Growth 

TRPL4 4.63% 0.11% 1.24% 0.87% 0.61% 1.21%  MULT3 -3.10% -0.19% -0.29% -0.71% 0.48% -1.16% 

EQTL3 3.99% 0.17% 0.96% 0.38% 0.60% 0.89%  CESP6 -3.06% -0.27% -1.38% -0.18% 0.44% -1.27% 

KEPL3 3.82% 0.14% 0.37% 0.35% 0.53% 1.34%  SUZB3 -3.00% -0.57% -0.28% -0.31% -0.21% 0.07% 

SHUL4 3.60% 0.34% -0.08% 0.92% 0.47% 0.66%  SHOW3 -2.81% -0.59% -0.83% -0.21% 0.20% -1.02% 

POSI3 3.09% 0.42% 0.51% 0.36% 0.17% 0.62%  KROT3 -2.71% -0.12% -0.38% -0.11% -0.28% -0.55% 

ALUP11 3.05% -0.12% 1.23% 0.90% 0.63% 0.05%  IGTA3 -2.70% -0.32% -0.47% -0.99% 0.50% -0.23% 

CPLE6 2.83% 0.45% 0.32% 0.77% 0.11% 0.31%  LINX3 -2.61% -0.22% -0.13% -0.22% -0.24% -0.47% 

BRML3 2.39% -0.04% 0.55% 0.63% 0.44% 0.68%  CVCB3 -2.53% 0.11% 0.06% -0.67% -0.15% -0.62% 

TAEE11 2.12% 0.00% 1.00% 0.61% 0.65% -0.09%  CRFB3 -2.52% -0.20% -0.46% -0.74% 0.49% -0.71% 

RLOG3 2.07% 0.63% -0.47% -0.14% 0.49% 0.35%  BKBR3 -2.36% -0.50% -1.04% -0.41% 0.04% 0.30% 

BRPR3 1.92% 0.39% -0.01% 0.27% 0.44% -0.06%  SMTO3 -2.25% -0.72% -0.64% -0.51% 0.36% 0.11% 

CAMB4 1.90% 0.40% 0.51% 0.41% 0.09% -0.10%  MDIA3 -2.21% -0.52% -0.79% 0.00% 0.04% -0.41% 

TIMP3 1.86% -0.20% 0.66% 0.43% 0.45% 0.39%  CLSC4 -2.19% -0.20% -0.46% 0.24% -0.31% -0.95% 

DIRR3 1.81% 0.34% 0.02% -0.15% 0.11% 1.23%  VLID3 -2.07% -0.70% -0.54% 0.68% -0.16% -0.49% 

ENBR3 1.77% 0.00% 0.50% 0.95% 0.48% -0.39%  TCSA3 -1.72% -0.12% -0.29% -0.24% -0.24% -0.14% 

CSAN3 1.72% 0.00% 0.96% 0.18% 0.01% 0.85%  PTBL3 -1.68% -0.52% -0.11% 0.00% -0.05% -0.89% 

TRIS3 1.64% 0.52% 0.62% 0.00% 0.09% 0.58%  UGPA3 -1.65% -0.40% -0.14% 0.00% -0.23% -0.32% 

SULA11 1.60% 0.64% 0.19% 0.00% 0.19% 0.12%  VVAR3 -1.61% 0.12% -0.38% -0.08% -0.21% -0.48% 

COCE5 1.52% 0.11% -0.61% 0.42% 0.48% 0.15%  BRKM5 -1.58% -0.65% 0.15% 0.54% -0.24% -0.70% 

EVEN3 1.50% 0.41% -0.05% -0.04% 0.00% 1.11%  EMBR3 -1.54% -0.66% -0.71% -0.23% 0.48% -0.26% 

Um percentual crescente (hoje aproximadamente 1/3) dos portfólios dos nossos fundos 

abertos de ações é exatamente o prescrito por esse modelo sistemático multi-fatorial. 

Quanto ao restante 2/3, desvios em relação ao modelo ocorrem mas devem ser debatidos 

e plenamente justificados nos comitês de investimentos internos.  

Tipicamente reduzimos exposições a empresas sujeitas a riscos não capturados pelo 

modelo, como por exemplo risco reputacional (lava-jato). Por outro lado, empresas com 

pouca cobertura pelo research do sell-side, onde nossos analistas fizeram uma análise 

mais criteriosa e observaram uma oportunidade, podem ter suas exposições 

modestamente acima do obtido pelo nosso modelo multi-fatorial.  

Os resultados de retorno acumulado e risco/retorno do nosso fundo Constância 

Fundamento falam por si. Nos últimos anos tivemos consistentemente performance 

superior ao Bovespa e a imensa maioria dos nossos concorrentes.  
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Com relação a carteira sistemática Long/Short gerada pelo modelo Multifatorial, esta é 

implementada no nosso fundo Multi-Mercado Constância Absoluto FIM, que acaba de 

fazer 1 ano com performance de 160% do CDI com 5.5% de volatilidade, o que é 

comercialmente bem aceitável, mesmo tendo iniciado em um momento “ruim” do back-

teste do modelo. O Sharpe Ratio simulado do portfólio long/short do modelo é superior a 

2.0 nos 15 anos de back-teste e aproximadamente 1.0 nos últimos 12 meses.  
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Disclaimer 

 
A Constância Investimentos distribui somente cotas de fundos de investimentos 
geridos por ela.  As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente 
informativo, não devem ser consideradas uma oferta para aquisição de cotas de fundos 
de investimento e não constitui prospecto 
previsto na instrução CVM 555 ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. 
 
Este material é de caráter meramente informativo e nenhuma informação aqui 
apresentada deve ser interpretada como uma recomendação de investimento. 
É recomendada a leitura cuidadosa dos prospectos, formulários de informações 
complementares, lâminas de informações essenciais e regulamentos dos fundos de 
investimentos pelo investidor antes de investir seus recursos. 
 
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.  
Nossos fundos de investimento não contam com garantia do administrador 
do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, 
ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. 
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