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Impacto de Mercado e Escalabilidade 

 

 

1. Introdução  

O modelo sistemático baseado em fatores desenvolvido pela Constância Investimentos.  
parte de uma base de ações muito diferente do Índice Bovespa. O Universo Constância 
é um índice amplo do mercado acionário brasileiro desenvolvido para uso interno da 
Constância Investimentos.  Ele é composto por mais de 180 ações, selecionadas por 
critérios mínimos de liquidez e informação financeira, rebalanceadas mensalmente.  
Sua construção atribui pesos financeiros iguais a cada ação componente .  
 
Nossos back-testes do período de Agosto de 2004 a Outubro de 2018 revelam que 
Universo produziu retornos superiores aos do Ibovespa (14% vs 11% ao ano) com nível 
de risco (desvio padrão dos retornos) levemente menor.   
 
Nosso modelo sistemático multifatorial atribui pesos mais elevados a ações que 
performam bem sob vários indicadores como ROE, P/Book, indicadores técnicos, etc. 
Esse processo de concentração em ações “melhores” eleva o retorno médio do back-test 
para 25% ao ano e ainda reduz a volatilidade do portfólio quando comparado com o 
Ibovespa ou Universo. 
 
O espectro mais amplo de ações levanta questões importantes sobre a liquidez e 
escalabilidade da implementação do nosso modelo sistemático.  A tabela abaixo detalha 
as composições do Ibovespa e do Universo em termos de valor de mercado, 
estratificando as ações em Small caps, Mid Cap e Large Caps:  

 
 
Essa estratificação é muito semelhante no nosso Portfólio Sistemático onde atualmente 
aproximadamente 25% da exposição é em ações Small Caps, também 25% em Large 
Caps e 50% em Mid Caps. A evolução temporal desses percentuais está plotada abaixo:  
 

Market Cap BOVESPA UNIVERSO
Small Menor que R$ 1bi 0 54
Mid Entre R$ 1bi e R$ 10 bi 20 82
Large Maior que R$ 10bi 47 47

Total 67 184

Número de Ações
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A interseção entre o IBOV e o conjunto large cap do Universo é superior a 70%.  Isto 
indica que as diferenças mais relevantes de retorno entre o o IBOV, o Universo e o 
nosso modelo sistemático de fatores podem ser explicadas pela maior presença de 
nomes nas categorias mid cap e small cap na composição do Universo.  
 
De fato, a tabela abaixo mostra a under performance de risco/retorno das ações Large 
Caps no Universo quando comparadas com Mid/Small Caps.   
 

 
 
Observe que os maiores retornos esperados do nosso modelo estão nas ações Small 
Cap. Apesar de incluirmos 15bps de custo de transação em nossas simulações, o custo 
de impacto de mercado não estava bem comtemplado no nosso modelo sistemático.  
 
O custo de impacto de mercado está associado a variação de preços que nossas ordens 
de compra ou venda têm no preço médio que a transação é efetivamente executada, e é 
particularmente importante para ações de baixa liquidez, que é o caso da maior parte 
das Small Caps.  
 
Neste artigo desenvolvemos uma metodologia que balanceia o custo associado ao 
impacto de mercado e a atratividade das ações de menor liquidez. Levar em 
consideração essa relação de custo/benefício é o ponto central da nossa análise de 
escalabilidade para a estratégia sistemática, e torna-se cada vez mais importante 
conforme crescemos o AUM do fundo.  
 
Para valores altos de AUM a metodologia ajusta o portfólio sistemático, reduzindo 
exposições em ações ilíquidas e remanejando-as para ações mais líquidas. 
 
 

BOVESPA
Total Small Mid Large Total Small Mid Large

Retorno Médio 11.6% 14.1% 14.7% 15.5% 8.4% 25.2% 28.9% 23.9% 13.8%
Desv Padrão 22.2% 21.0% 27.6% 22.0% 17.0% 21.4% 24.8% 19.2% 17.2%
Sharpe Ratio 0.52 0.67 0.53 0.70 0.49 1.29 1.17 1.25 0.80
Max DrawDown -50% -48% -73% -51% -41% -38% -45% -37% -31%
Max 1m loss -25% -22% -22% -21% -19% -17% -23% -14% -14%
Recov Time 4.29 3.39 4.95 3.28 4.90 1.52 1.54 1.53 2.22

Universo Modelo de Fatores
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2. Modelos de Impacto de Mercado Disponíveis na Literatura 

O modelo mais usual de impacto de mercado é o “modelo raiz-quadrada” do BARRA 
(ver referência [1]). Uma ordem de tamanho Q, para uma ação que tem volume diário V 
e volatilidade diária σ, tem o impacto de preço Δ(Q) dado pela fórmula:  

Δ(Q) = α σ ,       onde  α  e δ  são constantes estimadas por regressão.   

 
Vários trabalhos econométricos (ver referências [1] e [3] até [8]) utilizando base de 
dados de centenas de milhares ou mesmo milhões de trades no mercado acionário dos 
E.U.A. estimaramm α  pouco abaixo de 1 e δ  aproximadamente ½.  
 
O custo de transação está relacionado ao preço médio de execução, que é a metade do 
impacto de mercado ado pela fórmula acima:  
 

Custo de transação devido ao impacto de mercado = σ .       

 
 

2.1. Impacto Temporário e Permanente 

Em um outro trabalho mais elaborado (ver referência [2]), os autores utilizam dados de 
700 mil trades e decompõem o impacto de mercado em uma componente permanete e 
outra temporária.  

 
Neste trabalho os autores estimam que a componente permanete tem uma potencia  𝛿 

perto de 1, porém mas o tamanho dos trades são relativamente pequenos com    em 

média da ordem entre 10-4 e 10-3 .  
 

Mais importante, as estimativas mostram que componente temporária além de ter 

forma funcional parecida com a raiz-quadrada, tem como variável principal 
.

 𝜎,  

onde T é o tempo de execução do trade (expresso em fração de 1 dia). Ou seja, trades 
com execuções muito concentradas sofrem um impacto de mercado, e 
consequentemente um custo e transação, muito alto. Portanto, é imperativo fracionar e 
pulverizar os trades grandes.  

 
Neste nosso presente trabalho, limitaremos a concentração da execução a 10% do 

volume diário, ou seja  
.

= 0.1. Para ações com σ= 3% (volatilidade diária), o custo 

associado ao impacto temporário no preço será de aproximadamente 5 bps. Esse valor é 
bastante modesto e jamais inviabilizará um trade.  
 
Assim, podemos focar no Impacto de Mercado permanente. Como nosso modelo 
muitas vezes sugere exposiçõe equivalentes a vários volumes diários, o custo de 
impacto permanente é muito mais relevante e pode ser de várias dezenas ou mesmo 
centenas de bps. 
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  2.2. Modelo “Raiz Quadrada” é Conservador  

Em um dos trabalhos econométricos mais recentes (ver “referência [9]) e que dispõe de 
um dos maiores bancos de dados com 5 milhões de trades, os autores concluem 0 
seguinte:  

i) Para trades relativamente pequenos (menores que 0.2% do volume diário) o 
Impacto de Mercado é aproximadamente linear.  

ii) Para trades maiores (até 5% do volume diário) o modelo square-root é 
muito bom.  

iii) Para trades grandes (até perto de 1 volume diário) o Impacto de Mercado é 
ainda mais côncavo, podendo nessa faixa a forma funcional ser descrita com  
𝛿 substancialmente menor que ½ ou mesmo como logarítmica. 

 
Todos os trabalhos econométricos de Impacto de Mercado disponíveis na literatura 
trabalham com dados intraday e, portanto, a ordem de grandeza máxima da variável 
Q/V   é 100. 
 
Neste nosso presente trabalho, para o universo Brasil, queremos simular a acumulação 
de posições grandes ao longo de vários dias, totalizando vários volumes diários. 
Portanto, o ideal seria podermos extrapolar oque temos na literatura para pelo menos 1 
ordem de grandeza além, ou seja 101 (exposições de 10 volumes diários). 
 
Portanto, acreditamos que seja conservador utilizar o modelo “raiz-quadrada” para 
estimar nosso custo de impacto permanente de mercado. Manteremos a velocidade de 
execução em no máximo 10% do volume diário para limitar o custo associado ao 
impacto temporário. 
 
 

3. Estimando o Custo de Impacto de Mercado. 

 

A tabela abaixo descreve as estatíticas de back-test (período de 2004 a 2018) do retono 
(impacto de mercado não incluso), volatilidade e Impacto de mercado (assumindo o 
modelo raiz-quadrada) para vários níveis de AUM.  
 
 

As estatísticas de risco e retorno 
reportadas ao lado não são afetadas 
pelo nível de AUM mas o custo de 
impacto de mercado sim. O motivo 
deve ser claro, com o aumento de 
AUM, para uma exposição de 1% do 
AUM em uma ação, o valor de Q/V   
aumentará linearmente com AUM e, 
portanto, o custo de impacto de 
mercado aumentará à velocidade 
raiz-quadrada.  

 
O nosso modelo sistemático original tem um retorno médio anual de back-teste de 
25.2%, versus 11.3% para o IBOV. A tabela indica que para um AUM de R$ 1 Bi, os 

Stdev 
Modelo IBOV Modelo

1 0.4% 25.2% 11.3% 21.4%
10 1.2% 25.2% 11.3% 21.4%
50 2.7% 25.2% 11.3% 21.4%

100 3.8% 25.2% 11.3% 21.4%
300 6.6% 25.2% 11.3% 21.4%
500 8.5% 25.2% 11.3% 21.4%

1000 12.0% 25.2% 11.3% 21.4%
2000 16.9% 25.2% 11.3% 21.4%
3000 20.7% 25.2% 11.3% 21.4%
5000 26.8% 25.2% 11.3% 21.4%

10000 37.9% 25.2% 11.3% 21.4%

Impacto de 
Mercado (%/ ano)

AUM      
(R$ mm)

Retorno Médio
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13.9% de retorno acima do IBOV do modelo original seriam quase todos consumidos 
pelo custo anual de Impacto de Mercado, que é de aproximadamente 12.0%.  
 

Ao lado estão as 20 ações que mais 
contribuem para o custo de Impacto de 
Mercado em nosso back-test. Elas 
respondem por aproximadamente 45% do 
custo total, mas apenas por 27% do retorno.  
 
Em geral as ações menos líquidas são as 
que sofrem mais Impacto de Mercado. O 
plot abaixo mostra que, no nosso back-test, 
ações com volume médio diário de até R$ 
500,000 respondem por: 

(i) menos de 10% do 
retorno total,  

(ii) pouco mais de 10% da 
exposição total,  

(iii) mais de 20% do V.A.R. 
(Value at risk) marginal  

(iv) mais de 40% do custo 
total de Impacto de 
Mercado. 

 
 
 
 
O gráfico sugere fortemente 
que limitar a exposição do 
portfólio a ações ilíquidas, 
tende a beneficiar o 
equilíbrio de custo, retorno, 
risco e escalabilidade.  

 
 

 
Porém, não queremos precluir totalmente a possibilidade de incluir ações ilíquidas ou 
de small Caps no portfólio. Uma ação que rankeia excepcionalmente bem no nosso 
modelo sistemático multifatorial pode merecer uma alocação significativa mesmo que 
seja ilíquida. Todavia, conforme aumentamos o AUM do fundo, é razoável que esta 
ação seja diluída e não consiga manter o percentual de alocação sugerida por nosso 
modelo por causa do aumento de custo associado ao Impacto de Mercado.  
 
Note que os modelos de Impacto de Mercado focam na variável “Volumes Diários”, 
porém a relação com Capitalização de mercado é clara. No nosso universo de ações, 
80% das ações Small Caps têm liquidez média abaixo de R$ 500 mil por dia, enquanto 
apenas 20% das ações Mid Cap não superam esse nível de liquidez.  
 
Na próxima seção desenvolvemos uma metodologia com racional 
econômico/financeiro para balancear custo de Impacto de Mercado com atratividade 
da ação e tamanho de AUM.    
 

Ticker % Custo total Volume Médio % Retorno
'MAGS5' 4.8% 940,481              6.4%
'BDLL4' 4.3% 168,664              0.1%
'COCE5' 3.1% 1,285,003          1.7%
'ELEV3' 3.0% 208,837              1.5%
'ALPA4' 2.9% 3,664,153          5.0%
'AELP3' 2.9% 121,144              0.0%
'MGEL4' 2.9% 134,677              0.1%
'RHDS3' 2.4% 126,482              0.0%
'CTNM4' 2.3% 793,043              0.8%
'CGRA4' 2.1% 192,817              0.1%
'BOBR4' 1.8% 301,626              -0.1%
'AVIL3' 1.8% 356,542              0.9%
'ETER3' 1.7% 1,103,246          1.6%
'FJTA4' 1.7% 636,268              2.9%
'RCSL4' 1.5% 152,905              -0.1%
'TEKA4' 1.4% 141,967              0.2%
'FESA4' 1.3% 1,306,720          1.8%
'FFTL4' 1.3% 5,490,847          2.8%
'PQUN4' 1.3% 215,233              0.4%
'DPPI4' 1.2% 326,847              0.9%

sum 45.8% 27.0%
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4. Modelo Sistemático Modificado: Balancenado Atratividade e 

Impacto de Mercado.  

Nosso modelo sistemático multifatorial atribui um peso (ou score) para cada ação e 
gera um portfólio extremamente diversificado. Em geral ações consideradas “muito 
boas” tem pesos entre 2% e 3% e muito raramente o peso passa de 5%.  
 
 

4.1  “Atratividade” das Ações 
 
É ituitivo supor que quanto maior o score da ação mas “atrativa” ela é. De fato, o plot 
abaixo sugere uma relação monotônica entre o peso da ação e o seu retorno esperado.  
 
 

 
 
No apêndice econométrico (seção 7.0) formalizamos essa relação. Utilizamos a técnica 
de FGLS de 2 estágios para estimar que o retorno anualizado esperado de uma ação 
acima do IBOV é de aproximadamente µ = 4 vezes o score dela. Por exemplo, uma ação 
que recebe peso y = 3% do nosso modelo sistemático tem retorno esperado acima do 
IBOV de aproximadamente 12% aa.  
 
Vamos focar por um instante em uma ação com alto score e atratividade. Se 
estivéssemos dispostos a assumir que o elevado score dessa ação se perpetuasse, então 
mesmo que a ação fosse ilíquida e houvesse um enorme impacto de mercado, sempre 
seria vantajoso construir gradualmente uma posição relevante nesta ação. Isso porque, 
uma vez construída, o benefício do alto retorno esperado poderia ser capitalizado 
eternamente.   
 
Naturalmente, assumir essa perpetuidade não faz muito sentido. Além de não ser 
intuitivo que uma ação esteja no topo do ranking enternamente, as simulações obtidas 
dos nosso quase 15 anos de back-test nos mostram que existe um decaimento do score 
de ações excepcionamente atraentes em direção a zero.  
 
Esse decaimento gera uma urgência em construir a exposições em ações considerados 
muito boas. Porém, conforme mencionamos na seção anterior, para limitar o impacto 
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de mercado temporário, limitaremos a velocidade de construção de exposições a 10% 
do volume.   
 
Portanto, precisamos de um critério que nos permita matematicamente balancear a 
atratividade de uma ação, a urgência de cosntruir a exposição devido a seu decaimento 
e o custo de impacto de mercado.   
 
Abaixo desenvolvemos um racional econômico-financeiro que leva em consideração a 
atratividade, o decaimento e o impacto de mercado. Essa metodologia nos permitirá 
calcular o tamanho máximo de exposição em R$ que faz sentido termos em uma ação 
que é atraente, porém ilíquida.  
 
 

4.2   Número Ótimo de Volumes Diários.  
 
Seja q = taxa de reversão do score e y(t) o score da ação no mês t. Regredindo y(t) em 
y(t-1), obtemos q mensal = 80% (aprox. 3 meses de half-life) ou q diário = 0.99. 
 
Todos os dias, construímos a posição com α=10% do volume diário durante n dias. No 
Apêndice Matemático (seção 6.0)  demonstro que quando utilizamos o modelo raiz-
quadrada para impacto de mercado, o número de volumes diário que máxima o custo-
benefício da ação isoladamente  é de:  
 

Número ótimo de volumes diários = (α𝑛)∗ =  .
µ/

= k   ,  

 
Substituindo q = 0.99, µ = 4 temos  k ≅  1.  
 
Lembrando que 𝜎  é volatilidade diária e, portanto, tem valores tipicamente na faixa de 
2% ou 3%. Uma ação “atraente” tipicamente tem score y entre 2% e 3% também. Neste 
caso, a fórmula acima prevê a construção de exposições de aproximadamente 1 volume 
diário, oque leverá 10 dias úteis por causa da imitação de 10% do volume diário.  
 
Porém, é possivel termos ações excepcionais com score y=4% e vol  𝜎 = 1%.  Neste caso, 
a fórmula acima prevê a construção de posições de até 16 volumes diários, oque 
demoraria 160 dias úteis (aprox. 8 meses).   
 
Para mantermos o portfólio com uma diversificação mínima imporemos um limite 
máximo a essa exposição de 5% do AUM. Porém, para facilitar a exposição e manter a 
notação leve, omitimos essa consideração neste momento. Voltaremos a ela nas 
próximas seções. 
 
O número ótimo de volumes diários nos fornece o percentual máximo que estaremos 
dispostos a investir em uma ação:  
 

Alocação Percentual Máxima na Ação i:      

 
 

4.3  Racionando Ações Ilíquidas e Remanejando Para as Líquidas.  
 
O percentual de alocação sugerido pelo nosso modelo sistemático é y. Porém, a fórmula 
acima sugere que pode ser vantajoso reduzir a alocação sugerida pelo modelo em uma 
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ação ilíquida por causa do custo de impacto de mercado. Isso ocorre quando o score da 
ação implica um número de volumes diários acima do ótimo.  
 

Ou seja, se  ≤ y  a alocação à ação i começa a ser racionada em termos 

percentuais.  
 
Conforme aumentamos o AUM, essas reduções de alocação se fazem necessárias para 
um número cada vez maior de ações. Essas exposições precisam ser realocadas para 
ações mais líquidas que não satisfazem a desigualdade acima.  
 
Para manter a harmonia e sintonia com os scores gerados pelo modelo sistemático, 
essas ações mais líquidas terão suas exposições aumentadas proporcionalmente por um 
fator λ que calcularemos abaixo.  
 
Para cada ação relativamente líquida, existe um λmax que representa o maior valor de 
aumento de exposição que uma ação pode absorver sem ultrapassar o número ótimo de 
volumes diários:  
 

= 𝜆 y    ->   𝜆 =  
( )

 
 

Ordenaremos as ações tal que:    
( )

≤
( )

≤
( )

≤ ⋯.   

 
Para cada uma dessas ações ordenadas, existe um AUM  (AUM ≤ AUM ≤ AUM ≤ ⋯ )  
que batizamos de nível de AUM de corte onde a ação i. Acima desse nível de AUM a 
ação exaure seu limite máximo de investimento em termos de R$ e começa a ser 
racionada em termos percentuais. As primeiras ações a serem racionadas tendem a ser 
a de baixo volume V  e baixo score y .  
 
Portanto, acima do nível de corte AUM  o aumento de AUM sob gestão não tem 
nenhum impacto na alocação R$ atribuída à ação 1, e ela comeca a ser diluida em 
termos percentuais. Idem para cada nível AUM , a partir desses níveis aumentos de 
AUM sob gestão não afetam mais a alocação R$ na ação i, e ela é progressivamente 
diluída em termos de alocação percentual. 
 
No apêndice, detalhamos o processo recorrente que nos permite calcular esses níveis de 
corte AUM   e os aumentos proporcionais de exposição λ .  
 
Para níveis extremamente altos de AUM esse processo de realocação de ações ilíquidas 
para ações mais líquidas pode induzir o portfólio ter um nível de concentração 
excessiva em poucas ações. Para evitar esse risco, limitaremos a concentração de 
qualquer ação a 5% do AUM do fundo. 
 
Com esses valores calculados, implementamos na próxima seção o modelo “ajustado” 
de acordo com esses racionamentos e remanejamentos de exposições. 
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5.0 Resultados do Modelo Multifatorial Modificado 
 
A tabela abaixo representa uma foto do modelo ajustado para o mês de Outubro de 
2018 e mostra como esse remanejamento de exposição das ações ilíquidas para as mais 
líquidas funciona. 

 

As ações do primeiro bloco da tabela têm score original baixo e também volume médio 
diário relativamente baixo. Consequentemente essas ações têm baixo AUM de corte, 
pequena capacidade de aumento de exposição (lambda máximo baixo) antes de violar o 
número máximo de volume diário  (y 𝜎⁄ )  e são as primeiras a serem diluídas quando 
aumentos o AUM do fundo (ver colunas a direita).    

 No outro extreme do espectro, as ações do segundo bloco da tabela têm score original 
alto ou têm volume médio diário muito alto. Consequentemente essas ações têm alto 
AUM de corte e alta capacidade de absorver aumento de exposição (lambda máximo 
alto) ocasionado pela eventual diluição de ações menos líquidas.  

Por exemplo, ITUB4 tem score inicial relativamente modesto 0.66% no modelo 
original. Porém, por causa da alta liquidez dessa ação, essa exposição percentual pode 
ser aumentada até 8,4 x 0.66% = 5.6% sem que o número máximo de volumes diários 
seja violado.   

y  Modificado para diferentes níveis de AUM
y Original Volume Volatilidade 50 mm 100 mm 300 mm 500 mm 1 Bi 2 Bi 5 Bi

'PPLA11' 80,105                1.0000 0.02% 122,928                1.85% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
'ATOM3' 303,068              1.0002 0.17% 110,528                2.50% 0.001% 0.001% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
'OGXP3' 303,132              1.0002 0.05% 146,718                1.50% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
'BPHA3' 352,522              1.0005 0.06% 325,050                2.42% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
'INEP4' 400,582              1.0008 0.19% 178,873                2.92% 0.002% 0.001% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
'EMAE4' 543,733              1.0019 0.58% 25,758                  1.65% 0.006% 0.003% 0.001% 0.001% 0.000% 0.000% 0.000%
'BOBR4' 549,323              1.0020 0.47% 43,933                  1.93% 0.005% 0.003% 0.001% 0.001% 0.000% 0.000% 0.000%
'GSHP3' 670,067              1.0044 0.34% 70,037                  1.87% 0.005% 0.002% 0.001% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
'CTNM4' 738,422              1.0058 0.70% 35,432                  1.82% 0.010% 0.005% 0.002% 0.001% 0.001% 0.000% 0.000%
'IGBR3' 914,704              1.0098 0.36% 733,913                5.33% 0.007% 0.003% 0.001% 0.001% 0.000% 0.000% 0.000%

'TRPL4' 4,383,747,352  3.3408 2.61% 32,277,989          0.76% 2.98% 3.09% 3.58% 3.80% 4.66% 5.55% 3.82%
'CMIG4' 4,436,423,602  3.4017 0.96% 300,761,133       1.39% 1.10% 1.14% 1.32% 1.41% 1.72% 2.05% 2.91%
'ITSA4' 4,656,192,171  3.6761 0.67% 332,826,741       1.14% 0.77% 0.80% 0.92% 0.98% 1.20% 1.43% 2.31%
'EGIE3' 5,667,161,393  4.7732 2.26% 47,720,804          0.63% 2.58% 2.67% 3.10% 3.29% 4.03% 4.80% 8.30%
'B3SA3' 5,710,711,329  4.8331 1.11% 344,435,767       1.18% 1.27% 1.32% 1.53% 1.62% 1.99% 2.36% 4.09%
'BBDC4' 5,754,169,361  4.9075 0.53% 650,053,896       1.10% 0.60% 0.63% 0.72% 0.77% 0.94% 1.12% 1.94%
'VIVT4' 5,775,149,507  4.9475 1.82% 91,089,962          0.76% 2.07% 2.15% 2.49% 2.65% 3.24% 3.86% 6.67%
'TAEE11' 6,014,348,259  5.6416 3.17% 60,720,145          0.75% 3.62% 3.76% 4.35% 4.62% 5.67% 6.74% 11.66%
'ITUB4' 6,257,203,621  8.4237 0.66% 893,467,514       1.06% 0.75% 0.78% 0.90% 0.96% 1.18% 1.40% 2.42%
'VALE3' 6,305,951,827  9.5753 0.64% 1,155,742,928    1.10% 0.73% 0.75% 0.87% 0.93% 1.14% 1.35% 2.34%

'AGRO3' 550,189,855     1.4880 3.99% 701,861                0.59% 4.56% 4.73% 5.48% 5.82% 3.27% 1.63% 0.65%
'TRIS3' 140,144,683     1.2399 3.45% 613,288                1.10% 3.94% 4.09% 2.00% 1.20% 0.60% 0.30% 0.12%
'TAEE11' 6,014,348,259  5.6416 3.17% 60,720,145          0.75% 3.62% 3.76% 4.35% 4.62% 5.67% 6.74% 11.66%
'ALUP11' 3,612,416,734  2.7857 2.86% 13,512,720          0.62% 3.27% 3.39% 3.93% 4.17% 5.12% 6.09% 5.76%
'TRPL4' 4,383,747,352  3.3408 2.61% 32,277,989          0.76% 2.98% 3.09% 3.58% 3.80% 4.66% 5.55% 7.64%
'SSBR3' 111,632,276     1.2141 2.48% 447,336                0.90% 2.83% 2.93% 1.12% 0.67% 0.34% 0.17% 0.07%
'ENEV3' 615,373,123     1.5251 2.37% 3,405,396            0.93% 2.71% 2.81% 3.26% 3.46% 2.23% 1.11% 0.45%
'CLSC4' 63,678,083        1.1589 2.32% 391,837                1.11% 2.65% 1.71% 0.57% 0.34% 0.17% 0.09% 0.03%
'EGIE3' 5,667,161,393  4.7732 2.26% 47,720,804          0.63% 2.58% 2.67% 3.10% 3.29% 4.03% 4.80% 8.30%
'SULA11' 2,609,623,809  2.3806 2.25% 31,170,940          1.06% 2.56% 2.66% 3.08% 3.27% 4.01% 4.77% 2.79%
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TAEE11 é outro exemplo de ação com alta capacidade de absorver as exposições que são 
racionadas de ações menos líquidas conforme o AUM é aumentado. Ela se encontra 
tanto no segundo quanto no terceiro bloco de ações (exposições mais relevantes) da 
tabela acima.  

Essa ação tem liquidez intermediária mas não está entre as mais líquidas. Porém, seu 
alto score original y = 3.17% e baixa volatilidade diária σ = 0.75% permite a essa ação 

um número máximo de volumes diários bem alto ≅ 18. Isso se reflete no λmax = 

5.64, e na capacidade da exposição percentual ser aumentada em até 5.64 x 3.17% = 
17.9%.  

Mesmo ocorrendo somente para valores de AUM muito altos, essa magnitude de 
concentração nos parece excessiva. Para manter uma diversificação mínima e o risco de 
concentração controlado, iremos limitar o percentual alocado a qualquer ação a no 
máximo 5%. As alocações acima de 5% são redistribuídas proporcionalmente para as 
outras ações, porém sempre respeitando o limite imposto pelo número máximo de 
volumes diários.  

A tabela e o gráfico abaixo mostram como as seguintes medidas evoluem conforme 
aumentamos o AUM: (i) o percentual de AUM racionado por causa do número máximo 
de volumes diários, (ii) o percentual do AUM que precisamos forçar abaixo de 5% de 
exposição e (iii) a exposição total.   

 

Nas estatísticas acima, vemos que para valores de AUM por volta de R$ 3 Bi não é mais 
possível fazer esse remanejamento, pois todas as ações atingiram o máximo de 5% ou o 
máximo de número de volumes diários, e a exposição total caiu abaixo de 100%.  

Esse valor limite de AUM define a capacidade máxima da estratégia. Acima desse valor, 
não faz sentido alocar mais recursos a essa estratégia sistemática  

Implementando os remanejamentos acima de ações menos líquidas para ações mais 
líquidas reduz substancial o custo de impacto de mercado e mais do que compensa a 
redução de retorno esperado conforme realocamos de ações Small Caps (normalmente 
menos líquidas) para ações Mid e Large Caps (em geral mais líquidas).   
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 2000 4000 6000 8000 10000

% do AUM

% Racionada

% Acima do Limite de 5%

% Exposição Total

1 1% 0% 100%
10 5% 1% 100%
50 11% 1% 100%

100 16% 1% 100%
300 26% 2% 100%
500 30% 3% 100%

1000 37% 4% 100%
2000 45% 6% 100%
3000 49% 11% 96%
4000 53% 19% 86%
5000 56% 26% 76%

10000 61% 51% 49%

AUM   
(R$ mm)

% 
Racionada

% Acima do 
Limite de 5%

% Exposição 
Total
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Abaixo temos as seguintes tabelas de estatísticas para o período de back-teste de Agosto 
de 2004 até Outubro de 2018:  
 

 
 
 
Conforme já mencionamos, o modelo original tem um retorno médio anual de back-
teste de 25.2%, versus 11.3% para o IBOV. A tabela indica que para um AUM de R$ 1 Bi, 
os 13.9% de retorno excedente (ao IBOV) do modelo original seriam quase todos 
consumidos pelo custo anual de Impacto de Mercado, que é de aproximadamente 
12.0%.  
 
Todavia, o modelo modificado sugere no back-teste um retorno excedente de 22% - 
11.3% = 10.4% e um custo de Impacto de Mercado de apenas 3.6%.  
 
Essa “economia” de custo de Impacto de Mercado é obtida porque, conforme 
aumentamos o AUM até R$ 1bi, o modelo modificado reduz a exposição a Small Caps 
(de 30% a 5%) e aumenta a exposição a Mid Caps e a Large Caps. Observe também que 
a redução a exposição a small Caps é muito semelhante a redução a exposições de ações 
ilíquidas (Volume < 1mm/dia). 
 
O turnover diminui conforme aumenta-se o AUM. Isso ocorre, em boa parte, porque os 
racionamentos associados ao número máximo de volumes diários e ao limite de 5% de 
AUM são crescentemente atingidos.  
 

 

Original Modificado Original Modificado IBOV Original Modificado Small Mid Large
1 0.4% 0.4% 25.2% 23.5% 11.3% 21.4% 21.1% 30% 47% 23% 30%

10 1.2% 0.8% 25.2% 25.1% 11.3% 21.4% 21.2% 29% 49% 22% 28%
50 2.7% 1.5% 25.2% 24.3% 11.3% 21.4% 20.3% 23% 52% 24% 22%

100 3.8% 1.8% 25.2% 23.7% 11.3% 21.4% 20.0% 19% 55% 26% 17%
300 6.6% 2.5% 25.2% 22.7% 11.3% 21.4% 19.8% 11% 56% 33% 8%
500 8.5% 2.9% 25.2% 22.2% 11.3% 21.4% 19.9% 7% 55% 37% 5%

1000 12.0% 3.6% 25.2% 22.0% 11.3% 21.4% 20.6% 5% 49% 46% 3%
2000 16.9% 4.3% 25.2% 21.6% 11.3% 21.4% 21.2% 4% 39% 57% 2%
3000 20.7% 4.8% 25.2% 20.8% 11.3% 21.4% 21.2% 3% 34% 63% 2%
5000 26.8% 5.4% 25.2% 19.7% 11.3% 21.4% 21.3% 3% 30% 67% 2%

10000 37.9% 5.9% 25.2% 18.7% 11.3% 21.4% 21.5% 3% 29% 67% 2%

Market Cap Volume  
<1mm/Dia

Impacto de Mercado 
(%/ ano) Retorno Médio Stdev AbsAUM      

(R$ mm)
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Apesar da diminuição da exposição do modelo modificado a Small Caps, o tracking 
error em relação ao IBOV não diminuiu com o aumento de AUM e realocações em 
ações mais líquidas. Isso pode ser explicado na tabela abaixo.   

 

 
 
 
As ações estão em ordem decrescente de pesos e as linhas em amarelo representam 
ações que estão no índice IBOV. Como o aumento de AUM, o modelo modificado tende 
a concentrar nas ações com bom score e com liquidez razoável. As 6 ações em amarelo 
acima representam pouco mais de 2% do Índice IBOV, mas para AUM de R$ 1 Bi, o 
modelo modificado coloca um peso acima de 16% nelas.  
 
Nosso modelo sistemático multifatorial está em constante aprimoramento. No 
momento estamos melhorando nossos indicadores para tratar de forma mais adequada 
bancos e ações relacionadas a commodities, que têm peso grande no IBOV. Isso pode 
levar essas ações a terem scores originais maiores no nosso modelo sistemático, oque 
deve ajudar a diminuir o tracking erro da nossa estratégia modificada em relação ao 
IBOV, conforme AUM é aumentado. 
 
Em termos de exposição (Macro)Setorial, conforme aumentamos o AUM o modelo 
tende a reduzir a exposição em Cíclicos e aumentar em Utilities e Commodities. 
 

 
 
 
  

Original IBOV ? Volume Médio AUM = 100 AUM = 300 AUM = 500 AUM = 1 Bi AUM = 2 Bi AUM = 10 Bi
AGRO3 4.24% 701,861              4.56% 4.75% 5.00% 5.00% 3.27% 0.33%
TRIS3 3.66% 613,288              3.94% 4.11% 2.00% 1.20% 0.60% 0.06%
TAEE11 3.37% 0.34% 60,720,145        3.62% 3.78% 4.37% 4.65% 5.00% 5.00%
ALUP11 3.04% 13,512,720        3.27% 3.41% 3.95% 4.20% 5.00% 2.88%
TRPL4 2.77% 32,277,989        2.98% 3.11% 3.60% 3.83% 4.69% 3.82%
SSBR3 2.63% 447,336              2.83% 2.96% 1.12% 0.67% 0.34% 0.03%
ENEV3 2.52% 3,405,396          2.71% 2.83% 3.27% 3.49% 2.23% 0.22%
CLSC4 2.46% 391,837              2.65% 1.71% 0.57% 0.34% 0.17% 0.02%
EGIE3 2.40% 0.53% 47,720,804        2.58% 2.70% 3.11% 3.32% 4.06% 5.00%
SULA11 2.38% 31,170,940        2.57% 2.68% 3.10% 3.30% 4.04% 1.39%
CPLE6 2.36% 0.18% 25,880,187        2.54% 2.65% 3.07% 3.27% 4.00% 0.91%
TEND3 2.15% 18,075,032        2.32% 2.42% 2.80% 2.99% 3.65% 0.72%
ENBR3 2.06% 0.30% 50,551,441        2.21% 2.32% 2.68% 2.85% 3.49% 1.40%
PTBL3 2.00% 2,092,445          2.16% 2.26% 1.44% 0.86% 0.43% 0.04%
PSSA3 1.97% 45,805,706        2.12% 2.22% 2.56% 2.73% 3.34% 1.38%
VIVT4 1.93% 1.10% 91,089,962        2.08% 2.17% 2.51% 2.67% 3.27% 5.00%

Ciclico Não Cíclico Utility Commodity Financial
1 23% 11% 20% 6% 14%

10 23% 11% 21% 7% 14%
50 22% 11% 23% 7% 15%

100 21% 11% 25% 7% 15%
300 18% 11% 27% 8% 16%
500 16% 12% 28% 10% 16%

1000 13% 12% 29% 12% 17%
2000 10% 13% 28% 15% 17%
3000 9% 15% 27% 18% 17%
5000 8% 16% 25% 19% 17%

10000 7% 16% 24% 21% 17%

AUM      
(R$ mm)
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6.0 Apêndice Matemático.  

 

Para obter a fórmula de número ótimo de volumes diários de exposição em uma ação 
atraente e ilíquida, vamos supor que todos os dias, construirmos a posição na 
velocidade máxima de α=10% do volume diário durante n dias. Teremos o seguinte 
retorno esperado diário :  
 

Dia 1: r1 = * α.V      

Dia 2: r =  * 2α.V = 2q.r1 

Dia 3:  𝑟 = * 3α.V = 3q2.r1 

..... 

Dia n: rn = * α.V = nqn-1.r1 

 
Até infinito  
 
 

O somatório desses retornos é:  
( )

r =
( )

∗  α. V    

 
O custo de colocar e eventualmente retirar essa posição pelo modelo square-root é:  

αVn σ = V(αn) / σ  

 

O valor esperado net of costs é aproximado por:   
( )

𝜇𝑦

252
∗  α. V − 𝑉(𝛼𝑛) / 𝜎   

  
Para simplificar a exposição, faremos a aproximação de Taylor de primeira ordem 1 −
q ≈  n(1 − q) com q = 0.99 é bem razoável até n =50 (2 meses e meio). A aproximação 
quadrática seria boa até n=100.  
 
Assim, o valor esperado net of costs é aproximado por:   
 

( )

( )
∗  α. V − V(αn) / σ  = V ∗ ∗ αn . −(αn) / σ  

 
A variável z= α n  é o número de volumes diários que estamos dispostos a ter após 
contruirmos a posição ao longo dos dias.  
 
Derivando em relação a z e igualando a zero obtemos o número de volumes diários que 
é economicamente ótimo ter quando analisamos o custo-benefício da ação 
isoladamente.  
 

∗ − (αn∗) /  σ =0 

 

Número ótimo de volumes diários = (αn)∗ =  .
µ/

= k   ,  

 
Substituindo q = 0.99, µ = 4 temos  k ≅  1.  
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Em termos de percentual de AUM a fórmula acima nos dá o percentual máximo que 
estaremos dispostos a investir em uma ação:  
 

Alocação Percentual Máxima ação i:     , 

 
O percentual de alocação sugerido pelo nosso modelo sistemático é y. Porém, a fórmula 

acima sugere que uma ação ilíquida i onde ≤ y  , é mais vantajoso reduzir a 

alocação sugerida pelo modelo por causa do custo de Impacto de Mercado.  
 
Conforme aumentamos o AUM, essas reduções de alocação se fazem necessárias para 
um número cada vez maior de ações, que precisam ser realocadas para ações mais 
líquidas que não satisfazem a desigualdade acima. Essas ações terão suas exposições 
aumentadas proporcionalmente por um fator λ que calcularemos abaixo. Porém existe 
um λmax para cada ação, dado pela equação:  
 

= λ y     ->    λ =  
( )

 
 

Ordenaremos as ações tal que: 
( )

≤
( )

≤
( )

≤ ⋯. 

 
Para cada uma dessa ações ordenadas, seja AUM  o nível de AUM onde a ação i começa 
a ser racionada (AUM ≤ AUM ≤ AUM ≤ ⋯ ).  
 
Abaixo detalhamos s passos do processo recorrente que permite calcular AUM  e os 
aumentos de exposição λi 
 
Passo 1: Se AUM ≤ AUM  então todas as ações recebem alocação y . Não há nem 
racionamento nem aumento de exposições e por construção y + y +. . +y = 1 
Neste caso λ =1 e calculamos AUM  como a solução de:  
 

  = λ y    ou   λ AUM =  
( )

 

 

Passo 2: Se AUM < AUM ≤ AUM  então a ação 1 recebe a alocação reduzida =

λ y  e as outras ações terão um aumento proporcional λ  > 1 que satisfaz:  

 

y + λ (y + y +. . +y ) = 1   ou     

 

y + λ (1 − y ) = 1    

 
Esse aumento de exposição pelo fator λ  só pode ser até o nível AUM = AUM  onde a 
ação 2 atinge sua alocação máxima.  

   
 
 = λ y    ou λ =

( )  
    

 
Substituindo na equação anterior:  
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y +
( )  

(1 − y ) = 1    

 

AUM = λ y AUM + (1 − y )
y V

(σ )
  

 

Passo 3: Se AUM < AUM ≤ AUM  então a ação 1 recebe a alocação reduzida y  , a 

ação 2 recebe a alocação reduzida λ y  e as outras um aumento de alocação 

proporcional λ  > λ  que satisfaz:  
 

λ y + λ y +  λ (y + y +. . +y ) = 1   ou     

 

y + λ y +  λ (1 − y − y ) = 1        

 
Esse aumento proporcional pelo fator λ  só pode ser até o nível AUM = AUM  onde a 
ação 3 atinge sua alocação máxima. 
 

 
 = λ y    ou λ =

( )  
    

 
Substituindo na equação anterior:  
 

λ y + λ y +  6
( )  

(1 − y − y ) = 1   ou     

 

AUM = λ y AUM + λ y AUM + (1 − y − y )
y V

(σ )
  

 
Passo genérico j+1: se AUM < AUM ≤ AUM  então todas as ações i ≤ j recebem 

alocação reduzidas λ y  e as demais ações têm sua exposição aumentada pelo fator 

λ  até AUM = AUM  calculados da seguinte forma recorrente:  
 

AUM = λ y AUM + λ y AUM + ⋯ + λ y AUM + 1 − y − y − ⋯ − y
y V

σ
  

 

λ =
y

σ

V

AUM  
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7.0 Apêndice Econométrico 

 

Sejam x ,  o score da ação j na data t, e  y ,  o retorno, acima do IBOVE, da ação j no mês 
t. Vamos supor as seguintes relações (pode-se facilmente aumentar a ordem dos 
polinômios). 
 

y , = β + β x , + β x , +  ε ,                 VAR ε , =  σ ,  

σ ,  = γ , + γ x , + γ x ,  
      
O objetivo é estimar os parâmetros Betas e gammas por regressão e testar se são 
significativamente diferentes de zero. Aqui temos 175 meses vs 190 ações para estimar 5 
parâmetros (além dos parâmetros σ , ,    que podem ser obtidos por subração de 
médias).  
Como as volatilidades variam (heterocedasticidade) e há correlações precisamos aplicar 
GLS (ao invés de OLS) e como há parâmetros para serem estimados na volatilidade, 
precisamos recorrer ao método de 2 estágios (FGLS).  
 
Os estimadores  e intervalos de confiança das regressões FGLS são obtidas por por 
inversões e multiplicações de matrizes utilizando MatLab.  
 
Para colocar no contexto matricial, primeiro empilhamos as ações para cada período:  

y = X . β +   ε                 onde    X = [1   x    (x ) ]     ,        β =

β
β
β

      e      

VAR(ε ) = Ω ,  =  

⎣
⎢
⎢
⎡

σ ρ σ σ …

ρ σ σ σ …
⋮

ρ σ σ
⋮

ρ σ σ
⋱
…

    

ρ σ σ
ρ σ σ

⋮
σ ⎦

⎥
⎥
⎤

 

 
Onde   x   e y  são vetores de dimensão igual ao número de ações.  
 
Agora empilhamos todos os 175 períodos para obter: 
 

y = X. β +   ε                  onde   y =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
y
y
y
⋮

y ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

   e  X =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
X
X
X
⋮

X ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

   têm (175 x 190) linhas e 1 coluna, 

 

VAR(ε) = Ω = 

Ω , 0 …
0 Ω , …
⋮
0

⋮
0

⋱
…

    

0
0
⋮

Ω ,

   

(Os zeros são na vdd matrizes 175x175 e indicam, por hipótese zero de auto-correlação) 
 
Quando a matriz Ω de Var-Covar  é conhecida, o estimador linear de maior eficiência é 
obtido minimizando a seguinte média ponderada dos erros quadráticos: ε . Ω . ε, o que 
nos dá o estimados GLS:        β = (X′Ω X) XΩ ′y 
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Pelo Teorema do Limite Central :       √T β − β
→
⎯⎯ N 0, X′Ω X    , portanto 

os intervalos de confiâncias são obtios pela matriz de Var-Covar da distribuição Normal 

limite X′Ω X . O procedimento estatístico/econométrico padrão é calcular  β  e 

seus desvios padrões assintóticos (que é a diagonal da matriz  (X′Ω X) ). 
 
Para testar a hipótese nula default que β = 0 (ou seja, o estimador não explica nada), 
vemos quantos desvios (assintóticos) o estimador β  representa. Se forem mais de 2 
desvios, normalmente rejeitamos a hipótese nula.  
 
Como não conhecemos a matriz Ω de Var-Covar . Precisamos estima-la e aplicar FGLS 
pelo método de 2 estágios.  No primeiro estágio, ignoramos Ω  e forçamos a utilização 
de OLS (é o mesmo que supor que todas as ações têm correlações zero e volatilidades 
constantes e iguais , ou supor Ω =  σ . I  ) 
 

  β =

β
β
β

 = (X′X) X y =
−0.00014976

0.332294
−3.195464

 

 
Obtendo os erros ε  = y − X.  β  , calculamos a estimativa  σ = 11.54% e a matrix de 

VAR e desvios da distribuição Normal limite  (X′Ω X) =  
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Os resultados acima indicam que rejeitamos rejeitar β = 0 com aprox. 3 desvios de 
distância.  Observe que β  = 0.3322 foi obtido com retornos mensais. Anualizando 
temos 12xβ  = 4 . 
 
Tanto a estimativa de OLS quanto GLS supõe que conhecemos os valores da matriz Ω 
de Var-Covar dos erros. Em geral essa precisa ser estimada (como fizemos acima com 
σ   ), principalmente quando ela depender de β, que será nosso caso concreto. Com um 
substancial aumento de custo computacional, Isso pode ser feito por métodos não 
lineares tais como MLE (Max Likehood Estimator) ou GMM (Generalized Methods of 
Moments). No contexto de regressões lineares, pode-se recorrer ao método de 2 
estágios.  
 
Com a forma funcional que assuminos apra  a volatilidade, o procedimento padrão é 
analisar o módulo dos error OLS. Os erros OLS em t para cada ação j satisfazem: 
 

,

=   γ , + γ x , + γ x ,    +  <noise>   ,  

 

c é uma constante que calculamos empiricamente 
,

,
 = 0.38 

 
Se γ ,  não dependesse de j, poderíamos fazer simplesmente a regressão dos 175x190 

erros sobre as variáveis 1, x ,  e  x , . Como γ ,  depende de j, vamos sumir com esse 
termo subtraindo a média temporal dentro do grupamento de cada ação.  
 

ε
,

−
∑

,

  = γ x , −
∑ , + γ x , −

∑ ,  +  <noise> 

 
 
Obtemos os coeficientes γ  e γ   via  regressão OLS dos erros  ε ,  sobre a matriz de 
pesos X normalizada. 
  

 
 
 
 γ ,  são obtido via a equação:  
 
∑

,

  = γ , + γ
∑ , + γ

∑ ,   
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Com isso obetemos as estimativas das matrizes de Var-Covar 
 

Ω =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

σ , ρ σ σ …

ρ σ σ σ , …

⋮
ρ σ σ

⋮
ρ σ σ

⋱
…

    

ρ σ σ
ρ σ σ

⋮
σ , ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

   e   Ω = 

Ω 0 …

0 Ω …
⋮
0

⋮
0

⋱
…

    

0
0
⋮

Ω

   

 
 
E podemos procer com FGLS:  
 

β = X′Ω X X′Ω y      ,   VAR β = X′Ω X    
 
Os redultados do FGLS são parecidos com o OLS.  
 

 
 
 
Note como as volatilidades do BetaFGLS são muito menores que as volatilidades do 
BetaOLS.  É nesse sentido que o estimador FGLS é muito mais eficiente doque o OLS.  
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