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O que faz parte da sua carteira 
smart beta? 
Uma análise fundamentalista e macroeconômica 

A demanda por investimentos transparentes e baseados em regras tem 

sido uma das tendências observadas na indústria de gestão de ativos nas 

últimas décadas. No mundo dos investimentos passivos, as estratégias 

com ponderação alternativa –ou smart beta– registraram um crescimento 

notável e já acumularam mais de 497 bilhões de dólares (USD) 1 

decorrentes de ativos em produtos negociados nas bolsas de valores. 

No seu sentido mais amplo, smart beta se refere a um conjunto de 

estratégias desenvolvidas para proporcionar acesso a uma grande 

variedade de prêmios de risco que aumentam os retornos (ou fatores de 

risco). Normalmente, o retorno obtido a partir destes fatores não é levado 

em conta pelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), que considera o beta 

de mercado como a única medida de risco compensado. Até hoje, não 

existe consenso sobre uma lista definitiva destes prêmios de risco no 

mundo acadêmico ou na indústria, e isto continua sendo objeto de 

pesquisas e debates. Nós decidimos, portanto, nos concentrar somente 

naqueles fatores para os quais existe evidência empírica da sua 

capacidade de fornecer retornos ajustados pelo risco em vários mercados 

e no longo prazo. Estes fatores são a volatilidade, o momentum, a 

qualidade, o crescimento, o valor, o rendimento dos dividendos e o 

tamanho. 

Seria razoável esperar que as metodologias de índices diferentes que têm 

como alvo os mesmos fatores, fossem similares e que qualquer 

divergência entre os índices suscitasse interesse apenas em círculos 

acadêmicos e não nos profissionais ou investidores. No entanto, as 

técnicas de construção de índices podem representar pólos opostos. 

Enquanto algumas técnicas selecionam um subconjunto de títulos com a 

maior demonstração do fator desejado, outras decidem modificar apenas a 

ponderação dos componentes dentro do universo, a fim de refletir o grau 

de exposição-alvo exibido pelas empresas que cumprem com os critérios 

do fator. 

 
1  A Global Guide to Strategic-Beta Exchange Traded Products. Morningstar, setembro de 2015. 
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Da mesma forma, também podem existir diferenças entre os esquemas de ponderação. Algumas 

abordagens enfatizam a negociabilidade associando o esquema de ponderação com a capitalização 

de mercado, enquanto outras estabelecem as ponderações de acordo com a exposição aos fatores2. 

Estas distinções aparentemente mínimas na construção dos índices podem gerar carteiras 

consideravelmente diferentes, com fatores de risco e retorno distintos e níveis desiguais de exposição 

a fatores e a tendências setoriais. Igualmente, estas diferenças podem ter efeitos sobre os ambientes 

macroeconômicos nos quais as carteiras se desempenham. Esta é uma questão de particular 

importância para as carteiras de fatores múltiplos, que apresentam uma série de fatores misturados. 

Dada esta situação, vamos rever algumas estratégias típicas3 que procuram acompanhar os fatores 

mais comuns (ou seja, aqueles mencionados acima) no mercado dos EUA, a fim de compreendermos 

melhor as características4 dessas estratégias. Com a ajuda de um modelo de risco5, a seção 1 começa 

examinando tanto a exposição primária quanto a secundária6, a fonte de retorno ativo histórico e o 

risco de estratégias smart beta utilizado para ter acesso aos sete fatores mencionados acima. 

Posteriormente, a seção 2 examina os ambientes macroeconômicos em que as diversas estratégias 

superaram os retornos do mercado. Finalmente, a seção 3 analisa quatro carteiras “estilizadas” de 

fatores múltiplos construídas com base em diversos esquemas de ponderação. 

SEÇÃO 1: ANÁLISE DAS FONTES DE RISCO E RETORNO DOS ÍNDICES SMART 

BETA 

O foco dos índices smart beta é a exposição a fatores específicos, porém, muitos deles parecem 

apresentar também exposições imprevistas a setores e fatores. Isto não quer dizer que estas 

estratégias produzam a maioria do seu retorno a partir de exposições não objetivadas (por exemplo, 

ações small cap), mas ressalta o fato de que quando a otimização não é usada, é possível que ainda 

existam exposições residuais a outros fatores não pretendidos. Isto também não quer dizer que os 

índices de fatores "puros" sejam de alguma forma superiores aos "impuros", ou que seria uma boa 

ideia otimizar os índices até eliminar todas as outras exposições secundárias, mesmo que isso fosse 

possível. Garantir que a exposição aos fatores seja tão pura quanto possível através da otimização, 

pode expor as carteiras de investimento ao risco associado aos modelos, além de exigir 

rebalanceamentos mais frequentes, o que poderia aumentar os custos de transação. Do mesmo modo, 

é provável que os investidores não tenham problemas com a exposição a outros fatores secundários, 

especialmente aqueles que podem contribuir para retornos mais elevados. É por isso que a escolha de 

índices de fatores mais puros vai depender de preferências e metas de investimento particulares. O 

mais importante é que as diversas exposições a fatores e setores nos índices smart beta sejam bem 

compreendidas, já que frequentemente este é o primeiro passo para determinar quais são as fontes de 

 
2  Asness (2006) e Bender et al. (2015) postulam que as ponderações baseadas em fatores fundamentais estão correlacionadas com as 

ponderações por capitalização de mercado e podem ser entendidas como ponderações por capitalização de mercado multiplicadas pela 
valorização relativa de cada título.  

3  A análise fica limitada a estratégias que selecionam apenas títulos com a maior exposição ao fator estudado. Certamente, diferentes 
esquemas de ponderação ou a seleção dos títulos podem ajudar a definir as características das diversas estratégias. 

4  O objetivo deste artigo é analisar as características destas estratégias. Embora outras questões (como os custos, a rotatividade e a melhor 
forma de atingir exposição a tais fatores) sejam importantes, elas vão além do escopo do presente trabalho. 

5  Para detalhes sobre o modelo de risco usado na análise, por favor confira o Apêndice 1. 

6  A eficiência das estratégias smart beta é um tema bastante estudado nos últimos anos, já que os investidores estão cientes das possíveis 
exposições pretendidas e não pretendidas que fazem parte de tais estratégias. 
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retorno ativo e de risco ativo. Os quadros 1a e 1b têm o objetivo de mostrar as exposições a fatores 

fundamentais e as tendências setoriais das estratégias smart beta. 

Quadro 1a: Exposição a fatores fundamentais das estratégias smart beta tradicionais 

Categoria 
Fatores da 
Northfield  

Exposições ativas a fatores (média)7 
Retorno de 

fator da 
Northfield 

Como 
interpretar 
as 
exposições 
positivas? 

Exposição média das estratégias em relação ao S&P 500® Retorno 
de fator 

(% anual) Volatilidade Momentum Qualidade Valor 
Rendimento 
dividendos 

Crescimento Tamanho 

Valor 

Relação 
preço-valor 

Maior valor 0,21 -0,19 -0,38 1,05 0,64 0,02 0,29 -0,70 

Relação 
preço-
receitas 

Maior valor 0,09 -0,07 -0,01 0,88 0,37 0,03 0,79 1,42 

Relação 
preço-ganhos 

Maior valor 0,23 -0,03 0,01 0,62 0,16 0,00 -0,14 1,76 

Rendimento 
de dividendos 

Rendimento 
de dividendos 

Maior 
rendimento 

0,52 -0,20 0,00 0,25 1,06 -0,30 -0,22 2,21 

Rotatividade 
Atividade de 
negociação 

Maior 
rotatividade 

-0,20 0,13 -0,02 0,16 0,05 0,38 0,27 0,19 

Momentum Força relativa 
Maior 
momentum 

-0,07 0,31 0,04 
-

0,18 
-0,24 0,12 -0,02 4,66 

Estabilidade 
dos ganhos 

Volatilidade 
dos ganhos 

Maior 
volatilidade 
dos ganhos 

0,09 -0,24 -0,23 0,37 0,71 -0,03 0,3 1,76 

Crescimento 
dos ganhos 

Crescimento 
dos ganhos 

Maior 
crescimento 

-0,22 0,20 0,14 
-

0,16 
-0,43 0,33 -0,02 0,06 

Volatilidade 
dos preços 

Volatilidade 
dos preços 

Maior 
volatilidade 
dos preços 

-0,45 0,15 -0,05 0,14 -0,04 0,32 0,37 4,70 

Dívida 
Alavancagem 
financeira 

Maior dívida 0,20 -0,06 -0,21 0,25 0,49 -0,12 0,11 0,94 

Tamanho 
reduzido 

Capitalização
de mercado 

Maior 
capitalização 
de mercado 

-0,84 0,02 0,01 
-

0,73 
-1,12 -0,26 -1,25 0,73 

Risco de 
mercado 

Beta 
Maior risco 
de mercado 

-0,34 0,02 -0,06 
-

0,01 
-0,18 0,16 0,02 7,38 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fundamental Equity Model da Northfield. As cifras estão baseadas em retornos mensais em 
dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014. A estratégia de volatilidade está representada pelo S&P 500 Low 
Volatility Index; a estratégia do momentum está representada pelo S&P 500 Momentum Index; a estratégia de qualidade está representa pelo 
S&P 500 Quality; a estratégia de valor está representada pelo S&P 500 Enhanced Value Index; a estratégia de rendimento de dividendos 
está representada pela seleção das 100 ações com maiores dividendos do S&P 500; a estratégia de crescimento está representada pela 
seleção das 100 empresas com maior crescimento do S&P 500; e a estratégia do tamanho está representada pelo S&P 500 Equal Weight 
Index. O desempenho passado não garante resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa resultados 
históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as 
limitações inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing.  

 
7  As exposições ativas são exposições a fatores que a estratégia compara com o benchmark. As exposições a fatores podem ser vistas com 

pontuações z normalizadas no caso dos fatores estudados. 
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Quadro 1b: Exposição a setores das estratégias smart beta tradicionais 

Exposições a setores  
(com respeito ao S&P 
500)  

Volatilidade 
(%) 

Momentum (%) 
Qualidade 

(%) 
Valor (%) 

Rendimento 
de dividendos 

(%) 

Crescimento 
(%) 

Tamanho 
(%) 

Bens de luxo -3,49 1,48 -0,63 5,77 -1,61 1,70 5,86 

Primeira necessidade 7,49 0,12 8,51 -4,95 -2,48 -6,36 -2,83 

Energia -4,50 -1,26 -1,21 1,22 -3,34 2,56 -2,95 

Finanças -0,29 -2,41 -12,30 16,52 4,59 -2,39 -0,63 

Saúde -4,80 2,02 8,95 -5,99 -10,00 -1,36 -2,67 

Indústria -0,04 -0,98 -1,50 -4,01 -3,32 -4,07 1,66 

Tecnologia da 
informação 

-14,74 4,27 4,26 -13,84 -15,14 10,08 -3,06 

Materiais 1,61 -0,64 0,92 1,15 3,46 1,25 4,37 

Telecomunicações -2,74 -1,62 -3,45 -2,21 2,56 -1,47 -2,51 

Serviços 20,65 -0,91 -3,54 6,34 25,27 -0,23 2,69 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fundamental Equity Model da Northfield. As cifras estão baseadas em retornos mensais em 
dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014. A estratégia de volatilidade está representada pelo S&P 500 Low 
Volatility Index, a estratégia do momentum está representada pelo S&P 500 Momentum Index, a estratégia de qualidade está representa pelo 
S&P 500 Quality, a estratégia de valor está representada pelo S&P 500 Enhanced Value Index, a estratégia de rendimento de dividendos 
está representada pela seleção das 100 ações com maiores dividendos do S&P 500, a estratégia de crescimento está representada pela 
seleção das 100 empresas com maior crescimento do S&P 500, e a estratégia do tamanho está representada pelo S&P 500 Equal Weight 
Index. O desempenho passado não garante resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa resultados 
históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as 
limitações inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing.  

1.1 Momentum, crescimento e valor8: amplo consenso sobre as definições 

Aparentemente, existe na indústria um amplo consenso sobre a definição de determinados fatores, 

incluindo o momentum, o crescimento e o valor. Embora as estratégias utilizadas para atingir esses 

fatores recorram a diversos indicadores financeiros e apresentem diferentes nuances, tais variações 

tendem a ser menores e, em geral, todas as estratégias procuram as mesmas características. Por 

exemplo, a estratégia de momentum visa obter exposição a empresas com desempenho sólido no 

curto prazo, ao passo que a estratégia de crescimento concentra-se em empresas com crescimento 

elevado e o foco da estratégia de valor são ações negociadas por um valor inferior ao seu valor "justo". 

Desta forma, é possível supor que as estratégias baseadas nestes fatores proporcionam uma 

exposição razoavelmente pura ao o fator-alvo, porém, a nossa análise mostra o contrário. Um exemplo 

disto é a estratégia de valor, que, além de apresentar exposições de valor, também está sujeita a 

diversas exposições secundárias, sendo a principal delas a volatilidade dos ganhos e das ações small 

cap em comparação com o benchmark (ver quadro 2). Talvez seja ainda mais notável que, embora o 

fator de valor tenha representado a maior exposição na estratégia de valor, ele apenas explica 27,78% 

do risco ativo total. O risco de mercado foi a segunda maior exposição da estratégia e constituiu 

16,78% do risco ativo total, considerando o período entre 1994 e 2014. Já no caso do retorno, o fator 

de valor contribuiu 50,25% à estratégia. Do mesmo modo, os fatores de tamanho e risco de mercado 

contribuíram de forma considerável. 

É possível tirar conclusões similares no caso das estratégias de crescimento e de momentum. O fator 

de crescimento dos ganhos representou apenas 2,24% do risco relacionado ao benchmark, enquanto 

o fator de momentum teve resultados um pouco melhores, mas representou somente 13,17% do risco 

ativo total da estratégia de momentum. 

 
8  Para uma análise completa dos fatores de momentum, crescimento e valor, por favor confira o Apêndice 2. 
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Quadro 2: Fontes do retorno ativo e erro de tracking da estratégia valor 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fundamental Equity Model da Northfield. As cifras estão baseadas em retornos mensais em 
dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014 no caso do S&P 500 Enhanced Value Index. O desempenho passado 
não garante resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa resultados históricos hipotéticos. Por favor 
confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as limitações inerentes associadas com o 
desempenho gerado a partir de back-testing. 

1.2 Baixa volatilidade: variância mínima otimizada ou baixa volatilidade simples? 

As estratégias de baixa volatilidade9 são amplamente reconhecidas, já que existe certa evidência de 

terem superado os benchmarks do mercado em longo prazo, considerando o ajustamento por risco. 

Geralmente, duas abordagens são utilizadas para estabelecer este fator como objetivo. A primeira 

inclui a seleção simples das ações menos voláteis (“a abordagem de baixa volatilidade simples”) e a 

segunda inclui um processo de otimização com restrições rigorosas (“a abordagem de variância 

mínima otimizada”). Para compreendermos as características distintas das duas abordagens, fizemos 

uma análise do S&P Low Volatility Index, o qual procura medir as 100 ações menos voláteis do S&P 

500 (desvio padrão do retorno dos preços diários dos últimos doze meses), e do S&P 500 Minimum 

Volatility Index, o qual procura medir os grupos de ações menos voláteis do S&P 500 mediante 

otimização sujeita a algumas restrições de diversificação. 

O quadro A2.4 no Apêndice 2 mostra que as exposições a fatores associadas com a abordagem de 

variância mínima otimizada foram menos intensas do que as da abordagem de baixa volatilidade 

simples. Isto pode ser consequência de restrições mais estritas quanto aos setores e as ações. Da 

mesma forma, as tendências setoriais também foram menores. A inclinação máxima10 a um setor foi 

uma subponderação de 5,58% no setor de bens de luxo na abordagem de variância mínima, que é 

evidentemente menor do que a sobre-ponderação de 20,65% no setor de serviços públicos na 

abordagem de baixa volatilidade simples. Curiosamente, ambas as estratégias também apresentaram 

uma inclinação considerável em torno das ações small-cap. Ramos e Han (2013) explicaram este 

fenômeno através do comportamento dos investidores. Os pesquisadores propuseram que os 

investidores, na busca de um perfil de retorno “tudo ou nada”, possivelmente fizeram com que algumas 

ações se tornassem muito caras ao levar as empresas de baixa capitalização para as categorias de 

crescimento e capitalização alta, acrescentando à sua volatilidade. É interessante notar também que, 

embora ambas as estratégias tenham selecionado ações com menor beta de mercado e volatilidade, a 

abordagem de variância mínima teve metade da exposição ao fator de volatilidade em comparação 

com a abordagem de baixa volatilidade simples. Além disso, ambas as estratégias mostraram uma 

 
9  Para uma análise mais completa do suporte teórico da estratégia de baixa volatilidade, por favor confira o Apêndice 2. 

10  Por favor consulte o Apêndice 2 para detalhes sobre as tendências setoriais das duas estratégias de baixa volatilidade. 
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forte tendência em torno do rendimento de dividendos e, em menor medida, em torno do fator de valor, 

em comparação com o S&P 500 (seu benchmark). 

Junto com as exposições, o retorno e o risco dos fatores individuais também são importantes para 

explicar o risco e o retorno das estratégias em geral. No caso da estratégia de baixa volatilidade 

simples, 78,65% do excesso de retornos do benchmark (1,68% ao ano) foi gerado a partir de 

exposição a fatores fundamentais entre dezembro de 1994 e dezembro de 2014 (ver quadro 3b). 

Desse montante, a volatilidade representou 123,07% e proporcionou a maior fonte de retorno 

individual devido a alta exposição da estratégia a este fator, o que por sua vez gerou retornos 

elevados. Em geral, esta tendência é similar no caso da abordagem de variância mínima. É de 

salientar que provavelmente o rendimento dos dividendos também explica grande parte do retorno 

para ambas as abordagens. Isto não é uma surpresa, já que a estratégia de baixa volatilidade teve 

uma sobre-ponderação em setores defensivos de rendimentos elevados, tais como os serviços 

públicos e os bens de primeira necessidade. Além disso, os dividendos são considerados como uma 

forma de cobrir as perdas em períodos de crise. Entre todas as estratégias de fatores consideradas 

neste estudo, as estratégias de baixa volatilidade, independentemente da sua construção, foram as 

mais defensivas, pois assumiram o menor nível do beta de mercado. 

Do ponto de vista do risco, o erro de tracking médio foi 8,58% ao ano no caso da estratégia de baixa 

volatilidade simples e 7,97% no caso da estratégia de variância mínima. Aparentemente, mais de 80% 

do risco provém de exposições a fatores fundamentais para ambas as estratégias (ver quadro 3b e 

Apêndice 2), mas a composição deste risco é surpreendentemente diferente. A estratégia de variância 

mínima assumiu menor risco da indústria devido a limites estritos e também assumiu menos risco da 

volatilidade do que a estratégia de baixa volatilidade simples. De fato, teve quatro vezes menos risco 

decorrente da volatilidade e duas vezes menos risco decorrente do crescimento dos ganhos, apesar 

da exposição ao beta de mercado ter sido similar para ambas as estratégias. 

Quadro 3a: Exposição ativa das estratégias de baixa volatilidade e variância mínima 

Categoria Fatores 
Como interpretar as 

exposições positivas? 

Exposição média dos fatores versus o S&P 500 

Baixa volatilidade simples Variância mínima 

Valor 

Relação preço-valor Maior valor 0,21 0,13 

Relação preço-
receitas 

Maior valor 0,09 0,19 

Relação preço-ganhos Maior valor 0,23 0,08 

Rendimento de 
dividendos 

Rendimento de 
dividendos 

Maior rendimento 0,52 0,27 

Rotatividade 
Atividade de 
negociação 

Maior rotatividade -0,20 -0,08 

Momentum Força relativa Maior momentum -0,07 -0,07 

Estabilidade dos 
ganhos 

Volatilidade dos 
ganhos 

Maior volatilidade dos 
ganhos 

0,09 0,14 

Crescimento dos 
ganhos 

Crescimento dos 
ganhos 

Maior crescimento -0,22 -0,17 

Volatilidade dos 
preços 

Volatilidade dos 
preços 

Maior volatilidade dos preços -0,45 -0,23 

Dívida 
Alavancagem 

financeira 
Maior dívida 0,20 0,02 

Tamanho 
reduzido 

Capitalização de 
mercado 

Maior capitalização de 
mercado 

-0,84 -0,90 

Risco de mercado Beta Maior risco de mercado -0,34 -0,32 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fundamental Equity Model da Northfield. As cifras estão baseadas em retornos mensais em 
dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014 no caso do S&P 500 Low Volatility Index e o S&P 500 Minimum Volatility 
Index. O desempenho passado não garante resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa resultados 
históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as 
limitações inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing. 
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Quadro 3b: Fontes de retorno ativo e erro de tracking a partir da abordagem de baixa volatilidade simples 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fundamental Equity Model da Northfield. As cifras estão baseadas em retornos mensais em 
dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014 no caso do S&P 500 Low Volatility Index e o S&P 500 Minimum Volatility 
Index. O desempenho passado não garante resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa resultados 
históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as 
limitações inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing. 

1.2 Qualidade: um conceito com muitas facetas 

Em comparação com os fatores examinados até agora, o fator de qualidade11 apresenta diferenças 

surpreendentes, principalmente devido às múltiplas facetas que possui.  Determinar o que faz com que 

uma empresa seja de alta qualidade pode ser uma tarefa bastante subjetiva, mesmo que exista um 

consenso com respeito aos atributos que uma determinada empresa deveria possuir. A fim de 

compreendermos melhor o fator de qualidade, vamos analisar as características das estratégias 

tradicionais de qualidade e avaliar as fontes do seu risco e excesso de retornos em comparação com 

seus benchmarks. Para efeitos deste estudo, selecionamos o S&P 500 Quality Index, que procura 

acompanhar as empresas com maiores pontuações12 de qualidade no S&P 500, considerando a geração 

de rentabilidade, a qualidade dos ganhos e a solidez financeira. A geração de rentabilidade é medida a 

partir do retorno histórico do capital, a qualidade dos ganhos é medida com base na taxa de acréscimos 

do balanço e a solidez financeira a partir da alavancagem financeira. 

Os resultados apresentados no quadro 4 mostram que as empresas selecionadas pela estratégia de 

qualidade tiveram uma dívida menor do que a média no S&P 500. Isto não deveria nos surpreender, pois 

a alavancagem financeira foi um dos elementos utilizados para determinar a pontuação de qualidade das 

empresas. O interessante é que estas companhias também tiveram um crescimento de ganhos maior e 

perfis de ganhos mais estáveis do que as outras empresas incluídas no universo. No que diz respeito à 

valorização, a relação preço-valor pode insinuar que as empresas de alta qualidade foram relativamente 

caras. No entanto, esta conclusão pode ser enganadora, já que outras medidas de valorização, como a 

relação preço-vendas e a relação preço-ganhos, não indicaram isso. Além do mais, a estratégia foi um 

pouco defensiva, mostrando uma inclinação em torno de setores defensivos (por exemplo, a indústria da 

saúde) e se afastando de setores cíclicos (como o setor das finanças). 

Considerando as principais características da estratégia, seria apropriado tentar entender as suas fontes 

de retorno e risco. Do ponto de vista do retorno, é importante notar que os setores industriais fizeram a 

maior contribuição para o excesso de retornos anualizado (4,39% ao ano) e a sobre-ponderação do setor 

 
11  Para uma análise do suporte teórico do fator de qualidade, por favor confira o Apêndice 2. 

12 De acordo com a S&P Dow Jones Indices. 
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da saúde representou 0,62%. Além desses setores, os fatores que mais contribuíram para o retorno foram 

o valor e a baixa volatilidade dos ganhos, e mesmo que a inclinação em torno da volatilidade elevada dos 

preços foi insignificante, o fator representou ainda 0,49% do retorno total anual, já que forneceu retornos 

elevados (4,70% ao ano) durante o período. 

Em termos de risco, a média histórica de erro de tracking foi de 4,72% ao ano. Enquanto a maior parte do 

excesso de retorno provém de exposições a fatores, estas exposições representaram apenas metade do 

risco. À primeira vista, a elevada quantidade de risco específico das ações na estratégia parece um pouco 

estranha, mas é importante lembrar que duas das variáveis usadas para calcular a pontuação de 

qualidade, isto é, a rentabilidade e os acréscimos (qualidade dos lucros) não foram representadas pelo 

modelo de risco da Northfield. Em geral, os setores industriais explicaram 23,07% do risco total e esta foi 

a exposição a fatores fundamentais mais importante, principalmente devido a uma subponderação 

considerável no setor financeiro e uma sobre-ponderação moderada em tecnologia da informação. 

Quadro 4: Fontes de retorno ativo e de erro de tracking da estratégia de qualidade 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e Northfield U.S. Fundamental Equity Model.  Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e Northfield U.S. 
Fundamental Equity Model. As cifras estão baseadas em retornos mensais em dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 
2014 no caso do S&P 500 Quality Index. O desempenho passado não garante resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos 
ilustrativos e representa resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para 
maiores informações sobre as limitações inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing. 

1.5 Dividendos: identificação de empresas de “qualidade” ou busca de rendimentos dos 

dividendos? 

A maneira como deveriam se classificar os dividendos13, quer como um fator separado, quer como 

parte do fator de valor; é objeto de muito debate. Contudo, somos testemunhas do desenvolvimento do 

investimento em dividendos nos últimos anos, principalmente como um meio para gerar retornos no 

ambiente com taxas de juros próximas a zero que se seguiu à crise financeira global. Hoje existe uma 

grande variedade de estratégias de dividendos no mercado, entretanto, além dos nomes similares, as 

exposições subjacentes a tais estratégias são enganosamente diferentes. Passamos agora para a 

análise das principais características das estratégias tradicionais de rendimento de dividendos. Para 

começar, é importante notar que as estratégias de dividendos não visam necessariamente gerar um 

rendimento elevado dos dividendos e, dependendo da maneira em que as ações sejam selecionadas, 

as carteiras resultantes serão diferentes. Embora diferentes estratégias tenham diferentes nuances, 

seu objetivo típico é gerar rendimentos de dividendos elevados ou o crescimento estável dos 

 
13  Para uma análise do suporte teórico do fator de dividendos, por favor confira o Apêndice 2. 
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dividendos. Além disso, um filtro de qualidade é usualmente incorporado na maioria das estratégias a 

fim de garantir que o crescimento dos dividendos seja sustentável ou que os rendimentos elevados 

provenham de um aumento nos dividendos e não de uma queda no preço das ações. 

Dada a existência de muitas estratégias de dividendos, seria útil comparar as diferenças entre três 

estratégias diferentes: uma estratégia de rendimento de dividendos (1); uma estratégia de rendimento 

de dividendos com um filtro de qualidade (2); e uma estratégia de crescimento de dividendos com filtro 

de qualidade (3). A estratégia 1 está representada por uma carteira hipotética com rebalanceamento 

semestral que seleciona as 100 ações com rendimentos de dividendo mais elevados dentro do S&P 

500. A estratégia 2 é exemplificada pelo S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, que procura 

acompanhar as ações no S&P 500 que apresentam o rendimento mais elevado e a menor volatilidade. 

Finalmente, a estratégia 3 está representada pelo S&P 500 Dividend Aristocrats®, que procura medir 

as empresas do S&P 500 que aumentaram seus dividendos todos os anos durante os últimos 25 anos. 

Os resultados apresentados no quadro 5a indicam que as exposições das estratégias de rendimento 

de dividendos foram consideravelmente diferentes daquelas da estratégia de crescimento de 

dividendos, apesar das três estratégias terem sido expostas a um beta de mercado menor do que o 

benchmark. Como era de se esperar, apesar das três estratégias de dividendos terem uma maior 

exposição (com graus diversos) às ações de rendimento de dividendos do que a empresa média no 

S&P 500, as estratégias 1 e 2 apresentaram maior rendimento de dividendos do que a estratégia de 

crescimento. Ainda, as estratégias de rendimento de dividendos selecionaram empresas com maior 

volatilidade de ganhos e maior dívida, mostrando também uma tendência em torno das empresas 

small cap. Santodomingo e Wotherspoon (2011) explicam este fenômeno a partir da quantidade maior 

de empresas pequenas com rendimentos elevados em comparação com empresas de maior 

tamanho14 e de um melhor conjunto de oportunidades no caso da empresas small cap. Curiosamente, 

o filtro de baixa volatilidade na estratégia 2 parece ter produzido um rendimento de dividendos mais 

sólido e exposições ao fator de valor visivelmente mais fracas do que a estratégia 1. Ao mesmo tempo, 

o beta de mercado, o índice de dívida sobre o patrimônio e a volatilidade dos ganhos da estratégia 2 

foram mais baixos do que os da estratégia 1, o que pode significar que o filtro incorporado teve 

sucesso na omissão de ações que tenham caído na “armadilha de rendimento de dividendos”15, 

garantindo a solidez do rendimento de dividendos na estratégia. As estratégias de rendimento de 

dividendos apresentam um forte contraste com a estratégia de crescimento de dividendos, a qual 

geralmente teve exposições mais baixas a fatores e quase a metade do seu retorno proveio da 

valorização do preço das ações individuais e não esteve ligado a exposições a fatores fundamentais16. 

Uma explicação para esta situação pode ser o fato de que a estratégia de crescimento de dividendos 

não procura apenas atingir uma exposição única, mas visa possuir certos atributos desejáveis que não 

são representados pelo modelo de risco. Em termos de exposições a setores, não é uma surpresa que 

ambas as estratégias de rendimento de dividendos possuam características comparáveis. Em relação 

ao S&P 500, as estratégias 1 e 2 tiveram uma maior ponderação nos serviços públicos e uma menor 

ponderação em tecnologia da informação. Quanto à estratégia de crescimento de dividendos, as 

 
14  A sua pesquisa mostra que existem 71 empresas pequenas e 18 empresas grandes (de acordo com a capitalização de mercado) no S&P 

500 que proporcionam um rendimento 1,5 vezes maior do que o do índice. 

15  As ações que caem na “armadilha do rendimento de dividendos” são aquelas que parecem ter um preço reduzido com base no montante 
de dividendos que elas pagam, porém o nível elevado dos rendimentos é artificial não devido ao pagamaneto dos dividendos, mas por 
causa da queda dos preços das ações. 

16  Para uma análise mais detalhada das características das diversas estratégias de dividendos, confira Luk (2015). 
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exposições por setor foram decididamente contraditórias, apresentando a maior sobre-ponderação nos 

bens de primeira necessidade e a maior subponderação no setor tecnológico17. 

Em seguida, passamos a analisar as fontes de retorno e risco das estratégias tradicionais de 

rendimento e crescimento de dividendos, examinando as estratégias 1 e 3, respectivamente. No que 

diz respeito à estratégia 1, a maior parte do retorno ativo (3,80% ao ano) provém de exposições a 

fatores. Somente o rendimento de dividendos representou 61,10% desse retorno e, como era de se 

esperar, foi a maior fonte de retorno (ver quadro 5b). Em contrapartida, 40,93% do retorno da 

estratégia 3 provém da baixa volatilidade, que foi o fator que mais contribuiu18. Outros fatores, como o 

tamanho reduzido, também explicaram a maior parte do retorno em ambas as estratégias. Da mesma 

forma que o retorno, a maior parte do risco (definido pelo erro de tracking) de ambas as estratégias 

decorreu de fatores fundamentais. Quase um quarto do risco da estratégia 1 (8,71% ao ano) provém 

do beta de mercado e mais de um décimo do rendimento de dividendos. Tal como a estratégia 1, uma 

grande parte do risco da estratégia 3 foi gerado pelo beta de mercado, seguido pela volatilidade do 

mercado e o fator de tamanho reduzido. Apenas um insignificante 1,89% do risco proveio do 

rendimento de dividendos. 

A análise anterior evidencia que é possível que as estratégias de dividendos tenham pouco em comum 

e, portanto, é indispensável examinar a estratégia antes de decidir se ela é adequada para as 

circunstâncias dadas. 

Quadro 5a: Exposição ativa das três estratégias de dividendos 

Categoria Fatores 
Como interpretar as 

exposições positivas? 

Exposição ativa média versus o S&P 500 

Estratégia 1: 
Rendimento de 

dividendos  

Estratégia 2: 
Rendimento de 

dividendos com 
filtro de 

qualidade  

Estratégia 3: 
Crescimento de 

dividendos com filtro 
de qualidade  

Valor 

Relação preço-valor Maior valor 0,64  0,38 -0,05 

Relação preço-receitas Maior valor 0,37 0,21 0,09 

Relação preço-ganhos Maior valor 0,16 0,19 0,10 

Rendimento de 
dividendos 

Rendimento de 
dividendos 

Maior rendimento 1,06 1,14 0,31 

Rotatividade 
Atividade de 
negociação 

Maior rotatividade 0,05 -0,13 -0,15 

Momentum Força relativa Maior momentum -0,24 -0,18 -0,05 

Estabilidade dos 
ganhos 

Volatilidade dos 
ganhos 

Maior volatilidade dos 
ganhos 

0,71 0,64 0,06 

Crescimento dos 
ganhos 

Crescimento dos 
ganhos 

Maior de crescimento -0,43 -0,43 -0,18 

Volatilidade dos 
preços 

Volatilidade dos preços 
Maior volatilidade dos 

preços 
-0,04 -0,32 -0,22 

Dívida 
Alavancagem 

financeira 
Maior dívida 0,49 0,38 -0,13 

Tamanho 
reduzido 

Capitalização de 
mercado 

Maior capitalização de 
mercado 

-1,12 -0,90 -0,66 

Risco de mercado Beta Maior risco de mercado -0,18 -0,30 -0,19 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fundamental Equity Model da Northfield. As cifras estão baseadas em retornos mensais em 
dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014. A estratégia de rendimento de dividendos é construída por meio da 
seleção das 100 ações com os dividendos mais elevados no S&P 500. A estratégia de rendimento de dividendos com filtro de qualidade é 
representada pelo S&P 500 Low Volatility High Dividend Index e a estratégia de crescimento de dividendos com filtro de qualidade é 
representada pelo S&P 500 Dividend Aristocrats Index. O desempenho passado não garante resultados no futuro. Este quadro é fornecido 
para efeitos ilustrativos e representa resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste 
documento para maiores informações sobre as limitações inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing. 

 
17  Para mais detalhes sobre as tendências setorias das três abordagens de dividendos, por favor consulte o Apêndice 2. 

18  Para a atribuição completa do risco e retorno da estratégia de crescimento de dividendos, por favor confira o Apêndice 2. 



O que faz parte da sua carteira de smart beta? Uma análise fundamentalista e macroeconómica Janeiro 2016  

PESQUISA  11 

Quadro 5b: Fontes de retorno ativo e de erro de tracking dos rendimentos de dividendos 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fundamental Equity Model da Northfield. As cifras estão baseadas em retornos mensais em 
dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014 no caso de uma estratégia de rendimento elevado de dividendos no S&P 
500. O desempenho passado não garante resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa resultados 
históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as 
limitações inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing. 

1.6 Tamanho: inclinação em torno das small caps ou small cap “verdadeiras”? 

O prêmio de tamanho19 procura medir o excesso de retornos das empresas de baixa capitalização em 

relação a companhias de capitalização alta, após considerar outros fatores (por exemplo, beta 

mercado e valor). Nos últimos anos, alguns analistas sugeriram que o fator de tamanho reduzido tem 

quase desaparecido.20 A lenta declinação do prêmio de tamanho reduzido é objeto de muito debate. 

Além disso, quando falamos do fator de tamanho, nem sempre é claro saber se estamos nos referindo 

a estratégias de ponderação equitativa ou a estratégias de baixa capitalização, ambas as quais 

fornecem diferentes graus de exposição a ações small cap. 

A realidade é que existem diferenças perceptíveis entre as duas estratégias. Para começar, as 

abordagens de ponderação equitativa inclinam a carteira em torno de ações small cap em um 

determinado universo. Em um universo de capitalização alta, isto significa simplesmente que a 

exposição às ações com capitalizações relativamente menores aumenta, apesar de elas ainda serem 

classificadas como ações large cap. Isso obviamente não é o mesmo que ações small cap 

“verdadeiras”. Da mesma forma, é importante considerar que os índices de ações small cap são 

ponderados pelo valor de mercado, ao passo que os índices de ponderação equitativa são 

rebalanceados periodicamente e podem obter um prêmio de rebalanceamento. Apesar das diferenças, 

vale a pena examinar a forma em que as exposições entre as duas abordagens divergem. 

Não é uma surpresa que o S&P SmallCap 600® apresente uma tendência em torno das ações small 

cap, que é consideravelmente maior do que o S&P 500 Equal Weight Index (ver quadro 6) 21. Além 

disso, ambas as estratégias têm uma maior exposição às ações com rendimento de dividendos mais 

baixos. As tendências setoriais são comparáveis, ainda que em diferentes graus. Em relação ao S&P 

 
19 Para mais detalhes sobre o fator de tamanho, por favor confira o Apêndice 2. 

20  Is the Small Cap Premium Disappearing? (2015), Gerstein Fisher. 

21  Em junho de 2015, a capitalização de mercado média foi de 17.910,74 milhões de dólares (USD) no caso do S&P 500 Equal Weight Index 
e 1.121,96 milhões de dólares (USD) no caso do S&P SmallCap 600.  
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50022, ambas as estratégias tiveram uma ponderação maior nos serviços públicos e uma ponderação 

menor nos bens de primeira necessidade. 

Passamos agora para a análise das fontes de risco e retorno de uma estratégia tradicional de tamanho 

reduzido e, para tais efeitos, examinamos o S&P 500 Equal Weight Index. Em comparação com o S&P 

500, notamos que grande parte do excesso de retornos do benchmark (2,00% ao ano) proveio de 

fatores específicos das ações e não de fatores fundamentais (ver quadro A2.6 no apêndice). Da 

pequena quantidade de retorno que decorreu de exposições a fatores, a maioria foi do fator de 

tamanho reduzido, mas isso diminuiu principalmente pela alta volatilidade. Por outro lado, 79,79% do 

risco (4,86% ao ano) foi gerado por uma inclinação a fatores fundamentais e as ações small cap por si 

mesmas contribuíram com 35,76% do risco. 

Quadro 6: Exposição ativa do S&P 500 Equal Weight Index e o S&P SmallCap 600 

Categoria Fatores 
Como interpretar as 
exposições positivas? 

Exposição média dos fatores versus o S&P 500 

S&P 500 Equal Weight Index S&P SmallCap 600 

Valor 

Relação preço-valor Maior valor 0,29 0,35 

Relação preço-receitas Maior valor 0,79 0,27 

Relação preço-ganhos Maior valor -0,14 -0,09 

Rendimento de 
dividendos 

Rendimento de 
dividendos 

Maior rendimento -0,22 -0,38 

Rotatividade 
Atividade de 
negociação 

Maior rotatividade 0,27 0,31 

Momentum Força relativa Maior momentum -0,02 0,16 

Estabilidade dos 
ganhos 

Volatilidade dos ganhos Maior volatilidade dos ganhos 0,30 0,16 

Crescimento dos 
ganhos 

Crescimento dos 
ganhos 

Maior crescimento -0,02 0,07 

Volatilidade dos 
preços 

Volatilidade dos preços Maior volatilidade dos preços 0,37 0,53 

Dívida Alavancagem financeira Maior dívida 0,11 -0,27 

Tamanho reduzido 
Capitalização de 
mercado 

Maior capitalização de 
mercado 

-1,25 -2,77 

Risco de Mercado Beta Maior risco de mercado 0,02 0,06 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fundamental Equity Model da Northfield. As cifras estão baseadas em retornos mensais em 
dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014 no caso do S&P 500 Equal Weight Index e o S&P SmallCap 600. O 
desempenho passado não garante resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa resultados históricos 
hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as limitações 
inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing. 

SEÇÃO 2: ANÁLISE DO REGIME MACROECONÓMICO  

Existem evidências empíricas que indicam que as estratégias de fatores têm gerado historicamente 

retornos ajustados pelo risco em longo prazo, mas que também podem apresentar uma elevada 

quantidade de ciclicidade no curto prazo, o que pode incluir períodos longos de resultados fracos. Por 

isso, acredita-se que a melhor abordagem de alocação para investimento baseado em fatores é uma 

abordagem estratégica e não tática. Contudo, ainda é interessante tentar esclarecer o comportamento 

das estratégias de fatores ao longo do tempo e a que regimes eles são mais sensíveis. Para realizar 

esta análise, examinamos três regimes financeiros: os ciclos de mercado, os ciclos econômicos e a 

percepção dos investidores, entre 1994 e 2014. Certamente, o estudo seria mais abrangente se 

 
22  Embora não seja completamente justo comparar o S&P SmallCap 600 com o S&P 500, isso fornece alguns indícios sobre quais são as 

inclinações em comparação com o universo de ações large cap.  
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considerarmos um horizonte de tempo mais amplo, mesmo assim, esta análise permite realizar 

algumas observações valiosas sobre a ciclicidade dos fatores. 

Para começar, é importante destacar as diferenças gerais entre estes três regimes (ver quadro 7a). Os 

ciclos econômicos ou de negócios referem-se a tendências ascendentes e descendentes do 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Em contrapartida, os ciclos de mercado estão 

relacionados com os movimentos ascendentes e descendentes dos mercados financeiros (ações). 

Finalmente, a percepção dos investidores se refere apenas à percepção do mercado de acordo com a 

atividade e movimento de preços do mercado acionário. 

Quadro 7a: Os regimes financeiros e como eles são medidos 

Regimes financeiros Como são medidos? 

Ciclos do mercado S&P 500 

Ciclos econômicos Datas dos ciclos econômicos do Departamento Nacional de Pesquisa Econômica (NBER) dos EUA 

Percepção dos investidores CBOE Volatility Index® (VIX®) 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC.  Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

De 1994 a 2014, poderíamos resumir o mercado de ações dos EUA em duas fases de baixa, duas 

recuperações e três períodos de mercados em alta23. Durante o mesmo período, a economia dos EUA 

vivenciou três expansões económicas e duas fases de contração, e também houve 14 sinais otimistas 

ou neutros do VIX e 13 sinais pessimistas24. O quadro 7b resume os principais resultados do estudo, 

os quais mostram que as estratégias de fatores têm sido historicamente mais sensíveis à análise dos 

ciclos de mercado, enquanto a análise dos ciclos econômicos e da percepção dos investidores tem 

sido um bom complemento para examinar os ciclos de mercado. 

Quadro 7b: Desempenho em diferentes regimes de percepção, ciclos econômicos e ciclos de mercado nos EUA 

Categoria Fase Volatilidade Momentum Qualidade Valor 
Rendimento 
dividendos 

Crescimento Tamanho 

Ciclos de 
mercado 

Alta        

Baixa        

Recuperação         

Ciclos 
econômicos 

Expansão        

Contração        

Percepção 
dos 
investidores 

Neutral e 
otimista 

       

Pessimista        

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Desempenho no passado não garante resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos 
ilustrativos. Observação: os triângulos ascendentes de cor verde escuro representam desempenhos favoráveis, enquanto os triângulos 
descendentes de cor verde claro representam resultados desfavoráveis. Os dois fatores com o excesso de retornos mais elevado em cada 
uma das fases do ciclo de mercado estão destacados em vermelho. 

 
23  Uma fase de baixa é definida como o período em que o S&P 500 vai do ponto mais alto até o seu nível mais baixo. Uma fase de 

recuperação se define como o período de doze meses depois do nível mais baixo do S&P 500. Uma fase de alta é definida como um 
período que começa no final da fase de recuperação e vai até o próximo ponto mais alto do S&P 500. 

24  Os sinais pessimistas do VIX são valores do VIX que estão no quintil mais baixo. Os sinais otimistas do VIX são valores no quintil superior 
e os sinais neutrais do VIX estão no meio dos quintis superior e inferior. 
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2.1 Desempenho dos fatores nos ciclos do mercado 

Embora exista uma relação entre os ciclos de mercado e os ciclos econômicos, ambos possuem 

atributos diferentes. Isso ocorre porque o mercado acionário antecipa, em teoria, os fundamentos 

econômicos, mesmo que seja um indicador imperfeito da economia25. É por isso que é importante 

entender a forma como as estratégias de fatores se comportaram quando o mercado teve 

coletivamente certas expectativas. Para fazer isso, comparamos o desempenho das estratégias com o 

benchmark em cada um dos ciclos de mercado previamente identificados. 

O quadro 8a destaca os fatores que proporcionaram o retorno mais favorável em cada período de alta, 

baixa e recuperação entre 1994 e 201426. A partir dos resultados, podemos ver que as ações de valor 

e dividendos elevados geralmente produziram os maiores níveis de resultados superiores ao 

benchmark tanto durante os mercados em alta quanto nos períodos de recuperação. No entanto, elas 

registraram um desempenho inferior ao mercado durante a recuperação de 1994-2000, em parte 

devido à sua baixa exposição a ações de tecnologia da informação. Pelo contrário, as ações de 

crescimento mostraram um desempenho sólido depois do mercado ter atingido seu nível mais baixo no 

início de 2003. Os bons resultados destas ações continuaram no mercado em alta que se seguiu, mas 

elas registraram um desempenho consideravelmente inferior ao S&P 500 nos períodos de crise. 

As ações de qualidade geralmente tiveram um desempenho positivo nos mercados em alta, mas as 

suas características defensivas foram expostas nos mercados em queda e períodos de recuperação. 

No entanto, a atitude defensiva das ações de qualidade não é igual à das ações de baixa volatilidade, 

as quais ganharam do S&P 500 com a margem mais elevada nos períodos de crise. A baixa 

volatilidade teve os piores resultados em relação ao benchmark quando o mercado se recuperou de 

seus níveis mais baixos. Por outro lado, as ações de momentum entregaram excessos de retorno 

consistentes durante mercados em alta, mas tiveram um desempenho inferior em períodos de 

recuperação por causa das grandes inversões nas tendências dos preços. De forma notável, as ações 

small cap ganharam do mercado em ambos os períodos de queda e, apesar de terem superado o 

mercado durante os períodos de recuperação, não conseguiram proporcionar excessos de retorno 

consistentes ou significativos durante períodos de alta. O quadro 8b resume as características de 

risco/retorno de fatores individuais sob diferentes regimes de mercado. 

Embora o mercado acionário possa ser um indicador imperfeito da economia, ele tem um caráter 

propsectivo, o que nos faz acreditar que as estratégias de fatores são bastante sensíveis aos ciclos de 

mercado, especialmente durante os períodos de baixa e recuperação. 

 
25  Jacobsen et al. (2010), Market Cycles and Business Cycles, Wells Fargo Advantage Funds. 

26  Para conferir o excesso de retornos de fatores únicos durante todos os períodos identificados no ciclo de mercado, por favor veja o quadro        
A3.1 no Apêndice 3. 
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Quadro 8a: os fatores com melhor desempenho* em cada fase dos ciclos de mercado 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. As cifras estão baseadas em retornos mensais em dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até 
dezembro de 2014 no caso do S&P 500 Low Volatility Index, o S&P 500 Momentum, o S&P 500 Quality, o S&P 500 Enhanced Value Index e 
uma estratégias de rendimentos elevados de dividendos no S&P 500 e o S&P MidCap 400. O desempenho passado não garante resultados 
no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção 
“divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as limitações inerentes associadas com o desempenho 
gerado a partir de back-testing. *Os fatores são classificados de acordo com o excesso de retornos em ordem descendente em cada período. 

Quadro 8b: Desempenho dos fatores em diferentes fases dos ciclos de mercado 

Fator Valor Crescimento Qualidade 
Baixa 

volatilidade 
Momentum Tamanho 

Rendimento de 
dividendos 

Fase Excesso de retornos médios (versus o S&P 500, anualizado) (%) 

Alta 0,02 4,20 2,10 -3,60 5,30 -1,16 -1,80 

Baixa 4,61 -6,30 12,50 23,20 -5,40 7,51 8,90 

Recuperação 20,33 10,80 -1,40 -8,80 -10,06 14,88 32,70 

Fase Erro de tracking (anualizado) (%) 

Alta 7,89 6,50 4,70 8,90 7,58 4,59 9,30 

Baixa 14,24 11,40 7,10 13,60 14,10 7,15 15,80 

Recuperação 11,00 5,00 3,60 6,90 7,90 7,53 16,60 

Fase Information Ratio 

Alta 0,00 0,64 0,45 -0,40 0,70 -0,25 -0,20 

Baixa 0,32 -0,55 1,76 1,71 -0,38 1,05 0,56 

Recuperação 1,85 2,15 -0,40 -1,27 -1,27 1,98 1,97 

Fase Percetagem de desempenho superior (ao S&P 500) (%) 

Alta 52,35 61,20 56,50 44,10 54,12 45,88 48,80 

Baixa 58,70 37,00 78,30 80,40 54,35 58,70 56,50 

Recuperação 66,67 70,80 54,20 33,30 37,50 70,89 75,00 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. As cifras estão baseadas em retornos mensais em dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até 
dezembro de 2014 no caso do S&P 500 Low Volatility Index, o S&P 500 Momentum, o S&P 500 Quality, o S&P 500 Enhanced Value Index e 
uma estratégias de rendimentos elevados de dividendos no S&P 500 e o S&P 500 Equal Weight Index. O desempenho passado não garante 
resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção 
“divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as limitações inerentes associadas com o desempenho 
gerado a partir de back-testing.  
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2.2 Desempenho dos fatores no ciclos econômicos 

Os ciclos econômicos se referem a flutuações da atividade econômica ao longo de um período de 

tempo. Eles se concentram em períodos passados, mas são identificados com muita mais precisão do 

que os ciclos de mercado. O quadro 9a destaca os fatores que proporcionaram os retornos mais 

favoráveis em ciclos econômicos de expansão e contração, entre 1994 e 2014. 27 

Ao longo do nosso estudo, as ações apresentaram um comportamento de acordo com os ciclos, pois 

superaram consistentemente o mercado em períodos de expansão e tiveram um desempenho inferior 

em períodos de contração (ver quadro 9a). As ações de crescimento, por outro lado, produziram 

bolhas no mercado acionário quando se tornaram muito caras. Elas tiveram os piores resultados com o 

estouro das bolhas, pois isso geralmente ocorre em meio de crises econômicas. Isto pode explicar por 

que elas ganharam do mercado quando a economia se expandiu, mas não conseguiram superar o 

benchmark quando a economia eventualmente diminuiu. Pelo contrário, as ações de qualidade 

superaram o mercado tanto em períodos de expansão quanto de contração e, devido a que estas 

ações têm uma exposição elevada à estabilidade dos ganhos, tenderam a fornecer maiores excessos 

de retornos quando a economia desacelerou. Por outro lado, o fator de baixa volatilidade mostrou ser 

mais contra-cíclico, pois registrou um excesso de retornos significativo durante a recessão económica, 

mas teve um desempenho inferior a todas as outras estratégias durante booms econômicos. As ações 

de momentum mostraram um comportamento de acordo com os ciclos e foram na sua maioria bem 

recompensadas durante expansões econômicas, embora tenham tido um desempenho inferior ao 

mercado durante períodos de recessão. Surpreendentemente, as ações small cap ganharam do 

mercado tanto nos períodos de expansão quanto de contração, o que pode se dever à sua maior 

flexibilidade para procurar o crescimento dos ganhos em uma economia em desaceleração. Por outro 

lado, não podemos tirar nenhuma conclusão sobre as ações de dividendos, o que indica que 

provavelmente tais ações são menos sensíveis aos ciclos econômicos. O quadro 9b resume as 

características de risco/retorno de fatores individuais em diferentes fases de ciclos de negócios. 

Afinal, notamos que as estratégias de fatores tendem a ser menos sensíveis aos ciclos econômicos do 

que aos ciclos de mercado, especialmente durante períodos de expansão, porém, as estratégias de 

fatores podem ser usadas para validar os resultados de outras análises.  

 
27  Para conferir o excesso de retornos de fatores únicos durante todos os períodos identificados no ciclo econômico, por favor veja o quadro 

A3.1 no Apêndice 3. 
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Quadro 9a: Fatores com melhor desempenho em cada fase dos ciclos econômicos 

   
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o Departamento de Análise Econômica (BEA) dos EUA. As cifras estão baseadas em retornos mensais 
em dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014 no caso do S&P 500 Low Volatility Index, o S&P 500 Momentum, o 
S&P 500 Quality, o S&P 500 Enhanced Value Index e uma estratégias de rendimentos elevados de dividendos no S&P 500 e o S&P 500 
Equal Weight Index. O desempenho passado não garante resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa 
resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre 
as limitações inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing. Observação: as datas dos níveis máximos dos ciclos 
econômicos do NBER são março de 2011 e dezembro de 2007. As datas dos pontos mais baixos são novembro de 2001 e junho de 2009.  

Quadro 9b: Desempenho dos fatores em cada fase do ciclo econômico 

Fator Valor Crescimento Qualidade 
Baixa 

volatilidade 
Momentum Tamanho 

Rendimento 
de dividendos 

Fase do ciclo 
econômico  

Excesso de retornos médios (versus S&P 500, anualizado) (%) 

Expansão 3,41 3,30 3,50 0,00 2,21 1,77 3,90 

Contração -1,16 -0,90 6,10 9,50 -2,29 4,75 2,10 

Fase do ciclo 
econômico 

Erro de tracking (anualizado) (%) 

Expansão 8,76 7,10 5,30 10,20 8,96 5,30 11,00 

Contração 16,48 11,70 5,00 11,00 11,95 8,33 18,50 

Fase do ciclo 
econômico 

Information Ratio 

Expansão 0,39 0,47 0,65 0,00 0,25 0,33 0,35 

Contração -0,07 -0,08 1,22 0,87 -0,19 0,57 0,11 

Fase do ciclo 
econômico 

Percetagem de desempenho superior (ao S&P 500) (%) 

Expansão 56,07 59,30 58,90 47,70 52,80 49,53 53,30 

Contração 46,15 42,30 73,10 69,20 50,00 61,54 50,00 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o Departamento de Análise Econômica (BEA) dos EUA. As cifras estão baseadas em retornos mensais 
em dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014 no caso do S&P 500 Low Volatility Index, o S&P 500 Momentum, o 
S&P 500 Quality, o S&P 500 Enhanced Value Index e uma estratégias de rendimentos elevados de dividendos no S&P 500 e o S&P 500 
Equal Weight Index. O desempenho passado não garante resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa 
resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre 
as limitações inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing. Observação: as datas dos níveis máximos dos ciclos 
econômicos do NBER são março de 2011 e dezembro de 2007. As datas dos pontos mais baixos são novembro de 2001 e junho de 2009. 

2.3 Desempenho dos fatores em diferentes regimes de percepção dos investidores 

O regime de percepção dos investidores analisa a forma como o desempenho de estratégias de 

fatores difere quando existe uma percepção geral de otimismo ou pessimismo de acordo com a 

volatilidade. Para começar, classificamos os valores do VIX de 1994 a 2014 em três categorias: 

percepção otimista, neutra ou pessimista dos investidores. A percepção pessimista consiste nos 
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valores do VIX que fazem parte do quintil mais baixo, a percepção otimista representa os valores do 

VIX que fazem parte do quintil superior e a percepção neutra representa os valores do VIX que estão 

entre o quintil superior e o inferior. Depois, comparamos o desempenho de cada uma das estratégias 

de fatores em diferentes regimes de percepção. O quadro 10 mostra as principais conclusões. 

Em geral, as ações de valor ganharam do mercado quando a percepção dos investidores foi otimista. 

As ações de crescimento e momentum proporcionaram excesso de retornos e registraram maiores 

resultados superiores ao mercado quando a percepção foi otimista ou neutra. Por outro lado, a baixa 

volatilidade e as ações de rendimento elevado de dividendos forneceram aparentemente um refúgio 

seguro para aqueles investidores avessos ao risco e que gostariam de manter a exposição à renda 

variável, já que esses fatores tendem a gerar excesso de retornos, particularmente em mercados em 

baixa. As ações de qualidade tiveram melhor resultado nos mercados em queda, mas ao contrário de 

outros fatores defensivos, estas ações ganharam do mercado tanto em regimes de percepção otimista 

quanto neutra. As ações small cap tenderam a atingir um melhor desempenho no regime de percepção 

otimista, considerando o ajustamento pelo risco. 

Acreditamos que a análise dos regimes de percepção dos investidores é útil como um complemento do 

estudo dos ciclos de mercado e de negócios, já que a percepção dos investidores muda mais 

frequentemente do que as fases de ambos os ciclos. 

Quadro 10: Desempenho médio dos fatores em diferentes ambientes de percepção dos investidores classificados pelo VIX 

Fator Valor Crescimento Qualidade 
Baixa 

volatilidade 
Momentum Tamanho 

Rendimento de 
dividendos 

Percepção  Excesso de retornos médios (versus o S&P 500, anualizado) (%) 

Otimista 4,85 3,50 2,40 -2,60 3,80 1,94 -1,20 

Neutral 2,76 4,20 2,00 -2,50 5,27 1,50 2,10 

Pessimista 1,42 -1,80 10,30 15,20 -11,01 4,03 13,40 

Percepção  Tracking Error (Annualized) (%) 

Otimista 4,30 6,20 2,90 3,60 5,78 2,50 4,30 

Neutral 9,05 7,00 5,30 9,70 8,77 5,27 10,30 

Pessimista 15,04 10,50 6,50 14,80 12,53 8,61 19,50 

Percepção  Information Ratio 

Otimista 1,13 0,56 0,84 -0,72 0,66 0,78 -0,28 

Neutral 0,31 0,60 0,38 -0,25 0,60 0,28 0,20 

Pessimista 0,09 -0,17 1,59 1,03 -0,88 0,47 0,69 

Percepção  Percetagem de desempenho superior (ao S&P 500) (%) 

Otimista 62,50 64,60 54,20 37,50 56,25 54,17 45,80 

Neutral 56,25 59,70 60,40 47,90 54,17 52,08 52,10 

Pessimista 43,75 43,80 66,70 68,80 43,75 43,75 62,50 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e Departamento de Análise Econômica (BEA) dos EUA. As cifras estão baseadas em retornos mensais 
em dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014 no caso do S&P 500 Low Volatility Index, o S&P 500 Momentum, o 
S&P 500 Quality, o S&P 500 Enhanced Value Index e uma estratégias de rendimentos elevados de dividendos no S&P 500 e o S&P 500 
Equal Weight Index. O desempenho passado não garante resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa 
resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre 
as limitações inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing.  
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SEÇÃO 3: UM ESTUDO DE CASO QUE CONSIDERA FATORES MÚLTIPLOS: 

ALOCAÇÕES BASEADAS NO RISCO VERSUS ALOCAÇÕES NÃO BASEADAS NO 

RISCO 

Mediante a análise apresentada na seção 1 do presente artigo, demonstramos que, além das 

principais exposições que muitos investidores procuram atingir, os índices baseados em fatores têm 

exposições secundárias. Portanto, no caso de carteiras multi-fatores em que os investidores misturam 

diversas estratégias, a pergunta óbvia é: quais são as exposições resultantes destas carteiras, e em 

que ambiente macroeconómico é provável que atinjam seu melhor desempenho? O nosso objetivo é 

esclarecer esta questão usando quatro exemplos estilizados28, dois dos quais estão baseados em uma 

estrutura de alocação focada no risco que considera seis estratégias diferentes (volatilidade, valor, 

qualidade, tamanho, momentum, e rendimento dos dividendos). Os outros dois exemplos estão 

baseados em uma estrutura de alocação não baseada no risco que considera as mesmas estratégias. 

As duas estratégias baseadas no risco entendem o risco de forma ligeiramente diferente. A 

contribuição de risco marginal considera a contribuição do risco de cada um dos índices baseados em 

fatores e tenta garantir uma contribuição de risco equitativa para cada uma das estratégias. Já a 

variância mínima identifica apenas a combinação menos volátil das seis estratégias. As outras 

abordagens não se concentram no risco. Em vez disso, a abordagem do índice de Sharpe visa alocar 

uma ponderação maior para aquelas estratégias que recentemente superaram o mercado, mediante a 

vinculação da ponderação em cada estratégia com o índice de Sharpe recente29. Finalmente, a 

abordagem de ponderação equitativa atribui uma ponderação igual para cada uma das estratégias a 

fim garantir que não exista concentração no nível da estratégia. Com exceção da abordagem do índice 

de Sharpe em que não há imposição de ponderação máxima, todas as outras estratégias 

estabeleceram uma ponderação máxima de 30% para uma estratégia de fatores individual. 

3.1 Fontes de risco e retorno ativo 

As quatro estratégias de alocação mostraram retornos ajustados pelo risco mais elevados do que o 

S&P 500, com um erro de tracking mais baixo do que a maioria das estratégias individuais de fatores 

(ver o quadro 11). Isto significa que talvez seja positivo misturar vários fatores para atingir carteiras 

mais equilibradas e diversificadas. À primeira vista, pode parecer desconcertante que a alocação 

baseada no momentum (índice de Sharpe) tenha produzido o menor risco e um retorno bastante 

sólido, já que as estratégias de momentum são invariavelmente mais voláteis. No entanto, o motivo 

deste fenômeno é que a estratégia 3 atribuiu uma ponderação apenas a fatores que tinham registrado 

o maior índice de Sharpe ao longo dos últimos seis meses, e a estratégia mudou integralmente para 

caixa quando os índices de Sharpe de todos os fatores foram negativos. Isto é precisamente o que 

aconteceu entre dezembro de 2008 e 2010. Durante dois anos, a alocação foi inteiramente para caixa 

e não existiu exposição à renda variável de modo algum, o que ajudou a mitigar as perdas acumuladas 

por outras estratégias de alocação durante aquele período. Para além desta incoerência aparente, os 

outros resultados apresentados no quadro 11 parecem congruentes com as expectativas. A 

 
28  Os exemplos são úteis para descrever e não para prescrever as abordaganes de alocação com fatores multiples que muitos investidores 

usam. Certamente, existem muitas formas de construir as carteiras. Analisar as diferenças entre as diferentes abordagens não faz parte 
dos objetivos do presente artigo. 

29  Quando os índices de Sharpe de todas as estratégias de fatores são negativos, a estratégia multi-fatores apresenta uma alocação de 
100% em dinheiro. 
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ponderação equitativa registrou a maior volatilidade e as estratégias de alocação focadas no risco, em 

particular a variância mínima, tiveram a menor volatilidade. Por outro lado, esta estratégia teve o maior 

erro de tracking em relação ao S&P 500, já que a maior parte da sua alocação concentra-se em um 

pequeno número de estratégias, em especial, na estratégia de baixa volatilidade em que o objetivo não 

leva em conta o erro de tracking em relação ao S&P 500. De fato, esta estratégia teve o maior 

diferencial médio de ponderação (20,0%) entre os setores. 

Quadro 11: Desempenho de estratégias smart beta multi-fatores 

Categoria 

Abordagens baseadas no risco Abordagens não baseadas no risco 

S&P 500 Estratégia 1: 
Contribuição de 

risco marginal 

Estratégia 2: 
Variância 

mínima 

Estratégia 3: 
Ponderação por 

índice de Sharpe  

Estratégia 4: 
Ponderação 

equitativa  

Retorno anualizado (%) 9,29 7,61 7,22 9,68 6,33 

Risco anualizado (%) 14,19 13,19 12,40 15,11 15,77 

Retorno por unidade de 
risco 

0,65 0,58 0,58 0,64 0,40 

Rebaixamento máximo (%) -51,11 -47,15 -39,95 -52,83 -52,44 

Erro de tracking 
(percentagem anual) 

3,91 4,99 4,22 3,90 - 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e Departamento de Análise Econômica (BEA) dos EUA. As cifras estão baseadas em retornos mensais 
em dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014. O desempenho passado não garante resultados no futuro. Este 
quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de 
desempenho” neste documento para maiores informações sobre as limitações inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de 
back-testing.  

No que diz respeito às exposições a fatores, as quatro estratégias mostraram tendências semelhantes 

e todas tiveram uma inclinação considerável em torno das ações small-cap (veja a Figura 12) e do 

rendimento de dividendos, o que pode estar justificado pelas características atraentes de risco/retorno 

do rendimento de dividendos. Além da estratégia de variância mínima, todas as outras estratégias 

também mostraram exposições significativas ao fator de valor, devido à maior volatilidade daquela 

estratégia em comparação com outras, pelo qual recebeu uma baixa ponderação. Quanto aos setores 

industriais, as ponderações flutuaram entre 6% e -6% do benchmark e estiveram razoavelmente 

equilibradas, especialmente em comparação com as estratégias de fatores únicos analisadas na seção 

1. Todos os setores demonstraram uma inclinação de distanciamento em relação ao setor tecnológico 

e uma proximidade a área de serviços. 

Durante o período de dezembro de 1997 a dezembro de 2014, as exposições a fatores fundamentais 

geraram mais de 60% do retorno ativo de todas as abordagens, com exceção da variância mínima, em 

cujo caso as exposições a fatores fundamentais representaram apenas 40% do retorno. Os maiores 

contribuintes para o retorno foram os fatores de tamanho e valor. No que diz respeito ao risco, mais de 

60% do erro de tracking foi gerado por exposições a fatores fundamentais, e o beta de mercado e o 

fator de tamanho representaram grande parte do risco no caso das quatro as estratégias de alocação. 

Por exemplo, 22,35% do risco proveio das ações small cap e 14,03% decorreu do beta de mercado na 

estratégias multi-fatores de ponderação equitativa, enquanto apenas 11,68% foi gerado pelas ações 

small cap e 30,28% pelo beta de mercado em uma estratégia de variância mínima. O motivo deste 

fenômeno é que a estratégia de ponderação equitativa apresentou uma alocação de 16,7% em ações 

small cap, ao passo que a estratégia de variância mínima apresentou apenas 4,8% no período. 
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Quadro 12: Exposições de estratégias smart beta multi-fatores 

Categoria Fatores 
Como interpretar as 

exposições positivas? 

Estratégia 1: 
Contribuição de 

risco marginal 

Estratégia 
2: Variância 

mínima 

Estratégia 3: 
Ponderação 

por índice de 
Sharpe  

Estratégia 4: 
Ponderação 

equitativa  

Valor 

Relação preço-valor Maior valor 0,23 0,07 0,16 0,23 

Relação preço-receitas Maior valor 0,24 0,12 0,19 0,24 

Relação preço-ganhos Maior valor 0,16 0,14 0,15 0,16 

Rendimento 
de dividendos 

Rendimento de 
dividendos 

Maior valor 0,26 0,30 0,31 0,26 

Rotatividade 
Atividade de 
negociação 

Maior rotatividade 0,06 -0,02 0,00 0,06 

Momentum Força relativa Maior momentum -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 

Estabilidade 
dos ganhos 

Volatilidade dos ganhos 
Maior volatilidade dos 

ganhos 
0,15 0,07 0,12 0,15 

Crescimento 
dos ganhos 

Crescimento dos 
ganhos 

Maior crescimento -0,09 -0,08 -0,09 -0,09 

Volatilidade 
dos preços 

Volatilidade dos preços 
Maior volatilidade dos 

preços 
-0,01 -0,14 -0,07 -0,01 

Dívida Alavancagem financeira Maior dívida 0,13 0,10 0,13 0,13 

Tamanho 
reduzido 

Capitalização de 
mercado 

Maior capitalização de 
mercado 

-0,62 -0,56 -0,59 -0,62 

Risco de 
mercado 

Beta 
Maior risco de 

mercado 
-0,10 -0,18 -0,14 -0,09 

       

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fudamental Equity Model da Northfield. Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014. O 
desempenho passado não garante resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa resultados históricos 
hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as limitações 
inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing.   

3.2 Análise do regime macroeconómico 

Do ponto de vista dos ciclos de mercado, as quatro estratégias multi-fatores apresentaram uma 

subponderação do setor de tecnologia da informação e é por isso que todas tiveram um desempenho 

inferior ao S&P 500 durante o período de recuperação antes da bolha tecnológica (entre dezembro de 

1997 e agosto de 2000) e ganharam do mercado de maneira considerável durante a crise que se 

seguiu (entre agosto de 2000 e fevereiro de 2003). Durante o período completo, as estratégias de 

contribuição marginal de risco e ponderação equitativa atingiram excesso de retornos mais 

consistentes e elevados do que outras estratégias durante várias fases dos ciclos de mercado (ver 

quadro 13b). Em média, elas registraram information ratios mais elevados e maiores resultados 

superiores ao mercado durante períodos de recuperação e de baixa (ver quadro 13a). A estratégia de 

variância mínima foi muito mais defensiva e registrou um information ratio mais baixo e menores 

resultados superiores ao mercado em mercados em alta e recuperação, da mesma forma que a 

estratégia de baixa volatilidade simples baseada no S&P 500. Nesse sentido, embora a estratégia com 

ponderação por índice de Sharpe tenha obtido bons resultados nos períodos de crise30, ela registrou 

um desempenho inferior às outras três estratégias em termos de information ratio e da frequência dos 

rendimentos superiores ao mercado nas três fases. Além disso, esta estratégia teve um desempenho 

consideravelmente inferior ao mercado durante períodos de recuperação. Isto indica que o uso do 

momentum recente para inclinar as exposições a fatores não melhorou o retorno ajustado pelo risco da 

carteira multi-fatores, apesar de ter registrado um rebaixamento menor como resultado da alocação 

em dinheiro da estratégia durante a crise financeira global. 

 
30  Para conferir o excesso de retornos de estrátegias multi-fatores individuais nos diferentes períodos, veja o quadro 1.3 no Apêndice 1.  
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Quadro 13a: Desempenho dos fatores em diferentes fases dos ciclos de mercado 

Estratégia multi-
fatores 

Contribuição de risco 
marginal 

Variância mínima 
Ponderação 

equitativa 
Ponderação pelo índice 

de Sharpe 

Fase Excesso de retornos médio (versus o S&P 500, anualizado) (%) 

Alta -0,40 -1,84 0,21 -1,42 

Baixa 9,10 10,51 7,72 15,40 

Recuperação 5,37 -3,72 9,64 -18,60 

Fase Erro de tracking (anualizado) (%) 

Alta 4,55 6,36 3,98 17,20 

Baixa 6,76 7,19 6,82 22,59 

Recuperação 3,11 4,24 4,37 17,27 

Fase Information Ratio 

Alta -0,09 -0,29 0,05 -0,08 

Baixa 1,35 1,46 1,13 0,68 

Recuperação 1,73 -0,88 2,21 -1,08 

Fase Percentagem de desempenho superior (ao S&P 500) (%) 

Alta 49,25 49,25 52,24 46,27 

Baixa 67,39 69,57 63,04 54,35 

Recuperação 66,67 45,83 75,00 33,33 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e Departamento de Análise Econômica (BEA) dos EUA. O desempenho passado não garante resultados 
no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção 
“divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as limitações inerentes associadas com o desempenho 
gerado a partir de back-testing. Observação: as datas dos níveis máximos dos ciclos econômicos do NBER são março de 2011 e dezembro 
de 2007. As datas dos pontos mais baixa são novembro de 2001 e junho de 2009.  

Quadro 13b: Desempenho relativo ao benchmark das quatro estratégias de fatores múltiplos 

 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e Departamento de Análise Econômica (BEA) dos EUA. Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 
2014. O desempenho passado não garante resultados no futuro. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos e representa resultados 
históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as 
limitações inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing.  

Boom de crédito global (2003-2007) 

Recessão EUA (2001) 

Boom de tecnologia 

(1997-2000) 

QE da Reserva Federal dos EUA (2009) 

Crise de dívida EUA (2012) 
Crise financeira global (2008) 

Contribuição de risco marginal Ponderação por índice de Sharpe Variância mínima Ponderação equitativa 

 

D
ezem

bro
 

1997
 

D
ezem

bro
 

1998
 

 

D
ezem

bro
 

2000
 

D
ezem

bro
 

1999
 

D
ezem

bro
 

2002
 

D
ezem

bro
 

2001
 

D
ezem

bro
 

2003
 

D
ezem

bro
 

2007
 

D
ezem

bro
 

2006
 

D
ezem

bro
 

2005
 

D
ezem

bro
 

2004
 

D
ezem

bro
 

2012
 

D
ezem

bro
 

2011
 

D
ezem

bro
 

2010
 

D
ezem

bro
 

2009
 

D
ezem

bro
 

2008
 

D
ezem

bro
 

2014
 

D
ezem

bro
 

2013
 



O que faz parte da sua carteira de smart beta? Uma análise fundamentalista e macroeconómica Janeiro 2016  

PESQUISA  23 

CONCLUSÃO 

Os índices smart beta possuem nomes similares, mas as estratégias que as contrapõem para 

estabelecer como alvo fatores individuais de renda variável podem ser extremamente diferentes, 

devido ao processo de seleção das ações. Portanto, isso gera diferentes graus de exposição aos 

fatores-alvo e aos fatores secundários, sendo a exposição a esses fatores o elemento que impulsiona 

tanto o risco quanto o retorno. Por exemplo, embora a estratégia de baixa volatilidade bem como a 

estratégia de variância mínima procurem conseguir uma redução na volatilidade, a quantidade de risco 

decorrente da volatilidade é mais significativa na estratégia de baixa volatilidade simples (c.9%) do que 

na estratégia da variância mínima (c.2%), principalmente como consequência da aplicação estrita de 

limitações nesta última. No mesmo sentido, as estratégias de dividendos podem ser muito diferentes. 

Neste trabalho, nós mostramos que as estratégias de crescimento de dividendos podem fornecer 

apenas uma melhora irrelevante do rendimento de dividendos em comparação com as estratégias de 

rendimento de dividendos. Mesmo nos casos das estratégias em que há menos debate sobre a forma 

em que o fator deveria ser procurado, como o valor e o momentum, notamos que apenas uma 

quantidade baixa de risco poderia ser explicado a partir de tal fator. 

Na segunda parte deste trabalho, examinamos se os fatores smart beta são sensíveis aos ciclos 

macroeconômicos. Constatamos que as estratégias fatoriais foram mais sensíveis aos ciclos de 

mercado do que aos ciclos econômicos, especialmente durante períodos de queda e recuperação. O 

regime de percepção dos investidores, que muda de maneira mais frequente do que as fases do ciclos 

econômicos e de mercado, pode ser útil como um complemento para a análise destes ciclos. Embora 

o período de analise relativamente curto não nos permita tirar conclusões definitivas, podemos 

entretanto fazer algumas observações valiosas. Em termos absolutos, constatamos que as estratégias 

de momentum e crescimento tiveram o melhor desempenho nos mercados em alta; as estratégias de 

baixa volatilidade e qualidade registraram melhores resultados nos períodos de quedas; e as 

estratégias de valor e rendimento de dividendos se deram melhor do que as outras estratégias nas 

fases de recuperação, considerando o período analisado. 

Finalmente, concluímos que misturar vários fatores em uma carteira que considera fatores múltiplos 

pode ajudar a reduzir o risco e melhorar o retorno, e todas as abordagens investigadas, com exceção 

da abordagem do índice de Sharpe, tiveram um desempenho ajustado pelo risco melhor do que o 

benchmark, sendo as estratégias de contribuição de risco marginal e ponderação equitativa as que 

registraram os melhores resultados.  



O que faz parte da sua carteira de smart beta? Uma análise fundamentalista e macroeconómica Janeiro 2016  

PESQUISA  24 

APÊNDICE 1 

De volta aos aspectos básicos: fatores e modelos de risco  

A maioria das teorias modernas de precificação de ativos baseia-se na ideia de que o retorno de um 

ativo está relacionado com a parte do risco total que não pode ser diversificada, porém, a questão 

mais importante não está relacionada com a diversificação em um mundo de arbitragem sem custos, 

mas com a identificação e medição do componente de risco que determina o retorno de um ativo. 

Uma das primeiras teorias a ser formuladas foi o modelo de precificação de ativos (CAPM) de William 

Sharpe, que considera um único fator. Este é um modelo de equilíbrio de mercado que representa a 

relação entre risco e retorno e que propõe que o risco de um ativo pode ser dividido em riscos 

idiossincráticos e sistemáticos. Os riscos sistemáticos dizem respeito à exposição a movimentos gerais 

do mercado, enquanto os riscos idiossincráticos se concentram no ativo e podem ser reduzidos ou 

eliminados através da diversificação. Dito de outra forma, o retorno de qualquer ativo está relacionado 

diretamente com um único fator de risco, o retorno do mercado, portanto, o excesso de retornos sobre 

o ativo acima da taxa livre de risco é proporcional ao "preço" desse risco ou beta de mercado, que é a 

sensibilidade do retorno do ativo em relação ao retorno de mercado. Em termos matemáticos, o CAPM 

significa o seguinte para qualquer ativo 𝒋: 

𝑹𝒋 − 𝑹𝒇 = 𝜷𝒋[𝑹𝒎 − 𝑹𝒇] +  𝜺𝒋 

Onde 𝑹𝒋 é o retorno no ativo 𝒋;  𝑹𝒎é o retorno do mercado; 𝑹𝒇 é a taxa livre de risco (por exemplo, 

títulos públicos de curto prazo); 𝜷𝒋 é o beta de mercado (ou o grau em que mudanças no retorno do 

mercado influenciam as variações no retorno de ativo); e.𝜺𝒋 é o risco idiossincrático do ativo. 

Embora seja intuitivo, o CAPM tem sido criticado ao longo do tempo por ser uma representação 

superficial do risco sistemático, devido a que as pesquisas acadêmicas demonstraram que há outros 

fatores além do mercado em geral que podem afetar os retornos de ativos. Além disso, os 

pressupostos do CAPM31 são um tanto questionáveis, pois parecem ser incongruentes com a 

realidade observada nos mercados financeiros. Contudo, apesar das suas deficiências, o modelo 

constitui uma boa base para compreender o excesso de retornos e o risco, já que propõe que esses 

elementos são impulsionados pelo risco sistemático e a sua exposição (preço). No intuito de melhorar 

a solidez do CAPM, existem inúmeras alternativas propostas que assumem que o excesso de retornos 

provém de múltiplos fatores de risco sistemáticos, embora não haja consenso sobre quais são esses 

fatores. Em geral, o excesso de retornos pode ser expressado da seguinte forma. 

𝑹𝒋 − 𝑹𝒇 = 𝝁𝟏𝜸𝟏 + 𝝁𝟐𝜸𝟐 + ⋯ + 𝝁𝒛𝜸𝒛 +  𝜺𝒋 

Onde 𝜸𝟏 é o primeiro fator de risco sistemático; 𝝁𝟏 é o “preço” do primeiro fator de risco no ativo 𝒋; 

𝒛 representa o número de fatores de risco considerados; e 𝜺𝒋 é o risco idiossincrático do ativo. 

Identificar todos os fatores de risco sistemático pode ser uma tarefa difícil, mas é necessário abranger 

exaustivamente todas as possíveis fontes que possam influenciar os preços dos ativos. Os fatores 

podem ser classificados em diferentes categorias. Alguns podem ser macroeconômicos (por exemplo, 

 
31  O CAPM tem pressuposos bastante questionáveis. Por exemplo, a ideia de que os investidores sempre são racionais e avessos ao risco e 

que seu único objetivo é maximizar a utilidade econômica. 
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a inflação), enquanto outros podem surgir de anomalias de preços causadas pela fixação errada dos 

preços dos fatores de risco ou do comportamento dos investidores. De fato, muitos dos modelos de 

risco comerciais mais conhecidos na atualidade são construídos com base em vários fatores 

sistemáticos. 

Os modelos de risco são ferramentas extremamente úteis no desenvolvimento de uma compreensão 

completa das características de diferentes estratégias, pois eles conseguem explicar qual é a fonte do 

retorno e atribuem o risco e o retorno a fatores sistemáticos e específicos das ações. Para efeitos da 

análise do presente trabalho de pesquisa, utilizamos o modelo de risco da Northfield (U.S. 

Fundamental Equity Risk Model), que considera 11 fatores fundamentais, 55 fatores da indústria e o 

beta de mercado32. O modelo é basicamente uma versão menos rígida do CAPM e baseia-se na 

premissa de que todos os títulos estão correlacionados com o mercado em geral ou o beta mercado. 

Além disso, o modelo reconhece que outros fatores também podem explicar o retorno das ações. O 

modelo pode se resumir da seguinte forma. 

 

 

 

 

Onde 𝑹𝒋 é o retorno no ativo 𝒋;  𝑹𝒎 é o retorno do mercado; 𝑹𝒇 é a taxa livre de risco (por exemplo, 

títulos públicos de curto prazo); 𝜷𝒋 é o beta de mercado; 𝑬𝒋,𝒌 é a exposição33 do ativo 𝒋 ao fator 𝒌 no 

tempo 𝒕; 𝒓𝒌 é o fator de retorno (long-short) 𝒌 no tempo 𝒕; e 𝜺𝒋 é o risco idiossincrático do ativo. 

Usando o modelo de risco da Northfield, podemos examinar também as diferenças entre as estratégias 

de fatores e os seus benchmarks, em termos das suas exposições a fatores e setores da indústria. 

Isso nos permite determinar que fatores impulsionam o risco ativo34 e o retorno35. Por exemplo, o fato 

de que uma estratégia teve uma exposição elevada ao crescimento dos ganhos não quer dizer 

necessariamente que esse crescimento contribuiu para o retorno (ou risco) no passado, já que 

provavelmente o crescimento dos ganhos não foi tão rentável (arriscado) nesse período. 

 
32  O U.S. Equity Fundamental Model da Northfield. Site da Northfield. 

33 As exposições são valores padrão de variáveis contínuas (como o rendimento dos dividendos) e de variáveis artificiais (como fazer parte 
da indústria). 

34  O risco ativo é definido como o erro de tracking da estratégia versus o benchmark pertinente. 

35 O retorno ativo é o excesso de retornos do benchmark. 

Fator “long-only” 

(beta) 

Fatores fundamentais 

“long-short” (11) e 

fatores da indústria 

(55) 

Fatores específicos 

das ações 
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APÊNDICE 2 

2.1 Momentum 

O fator de momentum procura medir o excesso de retornos futuro das ações com o melhor 

desempenho passado. Em geral, as estratégias de momentum utilizam tendências de preços e 

propõem que as ações com melhor desempenho vão continuar ganhando do mercado e que as ações 

com resultados mais fracos vão continuar tendo um desempenho inferior ao benchmark. Vários 

estudos já concluíram que o momentum existe em diferentes regiões e períodos de tempo. Por 

exemplo, Jegadeesh e Titman (1993) mostraram que as estratégias de momentum produziram 

retornos atrativos nos EUA entre 1965 e 1989 e estudos mais recentes, como o de Fama e French 

(2012), tiraram conclusões similares no caso da região Ásia-Pacífico, a América do Norte e a Europa, 

entre 1989 e 2011. Estudos empíricos também demonstraram que este fator é mais evidente ao longo 

de um horizonte de tempo mais curto, ou seja, três a doze meses. Após esse período, o efeito parece 

diminuir à medida que o desempenho das ações volta para as médias de longo prazo (Asness 1997). 

Isso ressalta a natureza efêmera da maioria das estratégias de momentum, já que elas são suscetíveis 

a variações de curto prazo e implementá-las pode produzir uma alta rotatividade da carteira. 

A teoria subjacente à existência deste prêmio é objeto de muito debate. A maioria das explicações 

estão baseadas nas teorias de finanças comportamentais, sendo a mais comum a ideia de que os 

investidores, de forma sistemática, reagem exageradamente ou não reagem o suficiente (Barberis et 

al. 1998) a novas informações do mercado (Hong et al., 2000). A teoria afirma que é este 

comportamento irracional dos investidores o que dá origem à anomalia. Uma série de hipóteses já 

foram apresentadas a fim de explicar isso, tal como a aversão dos investidores a perceber as perdas 

ou o excesso de confiança nas suas capacidades para selecionar ações. Outros autores, como 

Vayanos e Woolley (2011), sugerem que o momentum pode surgir porque os investidores 

institucionais implementam as suas decisões comerciais de forma progressiva, seja como resultado da 

inércia ou as restrições comerciais que enfrentam. 

Agora passamos a analisar as estratégias de momentum tradicionais, a fim de determinar as fontes de 

excesso de retornos e risco em comparação com seus benchmarks. Para conseguir este objetivo, 

analisamos o S&P 500 Momentum Index, um índice que seleciona empresas com a maior pontuação 

de momentum, a qual é calculada como o desempenho dos últimos 12 meses ajustado pelo risco. 

A estratégia selecionou companhias com momentum elevado durante o período, já que tais empresas 

mostraram uma força relativa mais considerável ou mudanças de preço mais recentes, possivelmente 

devido a seu sólido crescimento de ganhos (ver quadro A2.1). Por causa disso, elas também tenderam 

a ser mais voláteis e a exposição elevada ao fator de volatilidade dos preços é prova deste fato. Além 

do mais, a valorização destas empresas foi maior do que a média, como indica a exposição negativa a 

todos os fatores de valor. Isto quer dizer que as companhias com momentum foram geralmente mais 

caras, provavelmente por causa do desejo dos investidores por estas ações, o que provocou o 

aumento dos preços. Contrariamente às expectativas, as empresas com maior momentum durante 

este período tiveram um perfil de ganhos mais estável do que média das companhias dentro do S&P 

500, em grande parte a partir de setores cíclicos.  

Em relação ao retorno, a maior parte do excesso de retorno (1,34% ao ano) proveio da exposição a 

fatores específicos de ações e não a fatores fundamentais. De fato, as exposições a fatores tiveram 

uma contribuição negativa (-0,10% ao ano) durante o período. De todas as exposições a fatores, o 
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fator de força relativa gerou o maior retorno (97,77%), mas isso foi em grande parte compensado pela 

perda decorrente da exposição à alta volatilidade e o rendimento baixo dos dividendos. O retorno 

específico das ações contribuiu 1,44% ao ano para o excesso de retorno, o qual proveio na sua 

maioria de ações do setor industrial. 

Com relação ao risco, a média histórica do erro de tracking foi 6,84% ao ano, do qual 62,37% foi 

produzido a partir de exposições a fatores. Desse total, 16,94% pode ser atribuído ao beta de mercado 

e 13,17% ao fator de força relativa. Por último, vale a pena destacar que o momentum foi a estratégia 

que mais contribuiu para o retorno ativo (97,77%) e foi a terceira maior contribuição para o risco 

(13,17%). 

Quadro A2.1: Fontes de retorno ativo e erro de tracking da estratégia de momentum 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fundamental Equity Model da Northfield. As cifras estão baseadas em retornos mensais em 
dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014 com uma estratégia de momentum para o S&P 500. O desempenho 
passado não garante resultados no futuro. Estes quadros são fornecidos para efeitos ilustrativos e representam resultados históricos 
hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as limitações 
inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing.  

2.2 Valor 

O fator de valor procura capturar o excesso de retornos do benchmark, estabelecendo como objetivo 

as ações que são negociadas por um valor inferior ao seu valor justo. Os valores justos são 

determinados geralmente pelo cálculo do preço de uma ação com respeito a certas variáveis 

fundamentais das companhias (nomeadamente, vendas, dividendos, ganhos, valor contábil, etc.). 

Graham e Dodd (1934) foram uns dos primeiros investidores a examinar exaustivamente o 

investimento baseado no fator de valor. Posteriormente, outros autores, como DeBondt e Thaler 

(1987), também documentaram uma forte relação positiva entre os retornos médios e a relação preço-

valor. Outras medidas de valor, como ganhos e fluxo de caixa, também mostraram a sua efetividade 

para gerar excessos de retornos positivos. 

Muitas explicações baseadas na eficiência do mercado têm sido propostas a fim de teorizar a 

existência do fator de valor. Chen e Zhang (1998) postularam que as ações de valor são mais 

arriscadas devido à maior alavancagem financeira, ganhos futuros altamente incertos, e, ao contrário 

das ações de crescimento, as empresas de valor não conseguem se adaptar facilmente a ambientes 

económicos desfavoráveis (Zhang, 2005). Outros acreditam que a existência do fator de valor está 

intrinsecamente ligada ao comportamento dos investidores. Por exemplo, Barberis e Huang (2001) 

afirmaram que os investidores estão menos preocupados com as perdas decorrentes de ações que 

superaram o mercado há pouco, já que as eventuais perdas seriam atenuadas pelos ganhos 

anteriores. Isto cria uma percepção de que estas ações são menos arriscadas e uma taxa de desconto 
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mais baixa é aplicada aos seus fluxos de caixa futuros. Em contrapartida, as ações que recentemente 

registaram um desempenho inferior ao mercado são consideradas mais arriscadas e, 

consequentemente, recebem um taxa de desconto mais elevada. Esta situação, por sua vez, pode 

gerar o prêmio de valor. 

Agora vamos examinar as características das estratégias de valor tradicionais. Para realizar a análise, 

avaliamos o S&P 500 Enhanced Value Index, que seleciona as melhores 100 ações do S&P 500 com 

base na pontuação média do fator de valor, a qual é calculada a partir das relações preço-valor, preço-

ganhos e preço-vendas. 

Como era de se esperar, a estratégia selecionou ações que foram mais baratas do que a média no 

universo, como mostra a tendência considerável em torno das relações preço-valor, preço-receitas e 

preço-ganhos (ver Quadro 2). Além disso, tanto o preço quanto os ganhos dessas ações tenderam a 

ser mais voláteis do que as outras ações no universo. A partir disso podemos inferir que estas ações 

apresentaram maior risco, uma conclusão similar àquela destacada por Chen e Zhang (1998). Além 

disso, aparentemente houve uma inclinação perceptível em torno das ações small cap e alguns 

acadêmicos têm proposto que as ações de valor podem ser encontradas mais facilmente a partir das 

ações small-cap, já que é possível que tais ações sejam ignoradas pelos investidores. No que diz 

respeito aos setores da indústria, o S&P 500 Enhanced Value Index teve uma sobre-ponderação 

relativamente alta no setor das finanças e uma subponderação comparativamente elevada no setor de 

tecnologia da informação. 

Em termos do retorno ativo, a carteira de valor proporcionou um retorno ativo de 2,47% ao ano durante 

o período estudado. Os fatores de risco foram a maior fonte de retorno positivo (2,16% ao ano) e os 

riscos de ações específicas fizeram uma contribuição ínfima (0,32% ao ano). Como era de se esperar, 

o retorno positivo proveio principalmente de diferentes exposições a fatores de valor, mas parte desse 

risco diminui por causa de exposições elevadas à volatilidade dos preços e dos ganhos. 

Misteriosamente, embora a inclinação considerável em torno das medidas de valor, principalmente as 

relações preço-ganhos e preço-vendas, tenha acrescentado ao retorno, a tendência em torno da 

relação preço-valor fez o retorno diminuir. O motivo principal desse fenômeno é que o fator de valor 

gerou um retorno de -0,70% anual ao longo do período estudado e uma tendência significativa em 

torno dele reduziu o retorno total (ver quadro 2). 

Da mesma forma que o retorno, o risco (medido pelo erro de tracking) proveio de exposições a fatores, 

particularmente o de beta mercado e a relação preço-receitas, os quais explicaram 11,15% do erro de 

tracking histórico (8,35% ao ano), como resultado da exposição elevada da estratégia a este fator. Em 

geral, as diversas medidas de valor acrescentaram 50,25% ao retorno ativo, ao passo que explicaram 

27,78% do risco total. 

2.3 Crescimento 

O fator de crescimento procura acompanhar o excesso de retornos em relação ao benchmark, 

estabelecendo como objetivo as ações que apresentam indícios de crescimento mais elevado do que a 

média, de acordo com medidas fundamentais como as receitas ou os ganhos. Em geral, os 

investidores em ações de crescimento buscam obter ganhos a partir da valorização dos preços das 

ações, em oposição a receber, por exemplo, dividendos decorrentes da renda. É por isso que as ações 

de crescimento geralmente acarretam maior risco do que as ações de valor e tendem a apresentar um 

bom desempenho em mercados em alta e resultados negativos durante períodos de queda. 
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Thomas Rowe Price foi conhecido como o pai do investimento em ações de crescimento. Em 1930, 

eles propôs que os investidores podiam obter maiores retornos mediante o investimento em 

companhias bem administradas das quais se espera que seus ganhos aumentem mais rápido. Esta 

hipótese está baseada na teoria de Price chamada "ciclo de vida" das companhias, a qual propõe que 

as empresas passam por um ciclo de crescimento, maturidade e declínio. Price pensava que a maior 

possibilidade de ganho ocorre quando a tendência de ganhos em longo prazo de uma empresa é 

positiva e o melhor momento para investir é quando uma empresa é pequena, antes de que suas 

ações adquiram importância e sejam vendidas com uma relação preço-ganhos elevada. Mais 

recentemente, O'Neil (2009) afirmou que se concentrar em medidas concretas (por exemplo, ganhos) 

tem a mesma importância do que se concentrar em medidas intangíveis (por exemplo, a força 

competitiva de uma empresa na indústria) na seleção de ações de crescimento. Além disso, vale a 

pena ressaltar que o crescimento e o valor não são necessariamente conceitos contraditórios, já que 

as ações de crescimento não têm que ser necessariamente caras e geralmente não são até que 

adquirem importância e são cobiçadas pelos investidores. Para evitar isso, alguns investidores 

preferem levar em conta o preço antes de avaliar a conveniência de ações de crescimento. 

Agora que já estabelecemos a lógica por trás do fator de crescimento, passamos a examinar as 

características de estratégias de crescimento tradicionais. Para fazer isso, criamos uma carteira 

hipotética com as 100 ações de maior crescimento do S&P 500, com base nas suas taxas de 

crescimento de ganhos e vendas durante três anos. 

O quadro A2.2 mostra que as estratégias de crescimento tradicionais apresentaram uma inclinação em 

torno de empresas com um crescimento de ganhos elevado, mas essa não foi a maior exposição. De 

fato, a maior exposição proveio de rotatividade alta. Ainda mais interessante é o fato de que empresas 

de crescimento também foram mais arriscadas do que a média no universo, como mostra à sua maior 

exposição aos fatores de volatilidade de preços e risco de mercado. Elas também apresentaram uma 

exposição significativa a ações de momentum elevado e capitalização baixa. No entanto, isso não quer 

dizer que as empresas de crescimento tenham sido sobrevalorizadas. No que diz respeito aos setores, 

as estratégias de crescimento tiveram uma maior ponderação nos setores cíclicos (por exemplo, 

tecnologia da informação) e uma ponderação menor em setores defensivos (por exemplo, bens de 

primeira necessidade). 

Com relação ao retorno, 69,54% do excesso de retornos do benchmark (1,01% ao ano) poderia ser 

atribuído à valorização do preço das ações e não à exposição a fatores fundamentais. Quanto às 

exposições, o fator de momentum foi o que mais contribuiu para o retorno ativo, grande parte do qual 

foi compensada por uma volatilidade elevada. É de salientar que o crescimento dos ganhos teve um 

impacto escasso durante o período. Embora a maioria do retorno tenha decorrido de exposições 

específicas de ações, elas apenas contribuíram a 42,80% do risco ativo (6,44% ao ano). Grande parte 

do risco atribuível às exposições fundamentais proveio do beta de mercado, que representou 18,54% 

do risco total. Mais uma vez, o crescimento dos ganhos teve um efeito imperceptível sobre o risco 

geral. Isto sugere que o crescimento dos ganhos por si só pode ser difícil de atingir e, mesmo que a 

seleção tenha estado baseada em empresas com o maior crescimento histórico de dividendos, o fator 

teve pouca importância para explicar tanto o risco quanto o retorno. 
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Quadro A2.2: Fontes de retorno ativo e erro de tracking do crescimento 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fundamental Equity Model da Northfield. As cifras estão baseadas em retornos mensais em 
dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014 com uma estratégia de crescimento para o S&P 500. O desempenho 
passado não garante resultados no futuro. Estes quadros são fornecidos para efeitos ilustrativos e representam resultados históricos 
hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as limitações 
inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing.  

2.4 Baixa volatilidade 

O fator de baixa volatilidade procura refletir o desempenho superior ao mercado das ações com níveis 

de volatilidade menores à média. Isto contradiz a hipótese do mercado eficiente (EMH) e os 

pressupostos do CAPM, os quais propõem que os ativos com maior risco devem ser recompensados 

com retornos mais elevados. Os primeiros autores a analisar a chamada "anomalia da baixa 

volatilidade" foram Haugen e Baker (1991), os quais demonstraram que as ações de baixa volatilidade 

nos EUA superaram as ações ponderadas por capitalização de mercado. Desde então, outros 

investidores, nomeadamente Ang et al. (2009), concluíram que o efeito de baixa volatilidade persiste 

em vários mercados globais e ao longo de diferentes horizontes temporais. 

Uma das explicações mais citadas sobre a anomalia da baixa volatilidade é que os investidores 

tendem a fazer uma pequena aposta prevendo uma perda modesta, com a esperança de obter um 

grande resultado, mesmo que a probabilidade de uma perda seja consideravelmente maior. Acredita-

se que esta busca de um resultado binário de investimento é a razão pela qual os investidores 

compram ações voláteis, pois procuram uma recompensa parecida com a loteria e sistematicamente 

pagam em excesso por ações altamente voláteis, devido ao seu comportamento um tanto irracional. 

Além disso, Baker et al. (2011) sugeriram que as ações de baixa volatilidade com sobre-ponderação 

poderiam gerar um erro de tracking elevado por causa da sua baixa exposição a riscos de mercado. 

Tais erros de tracking precisam ser justificados por níveis suficientes de excesso de retornos. Isto, por 

sua vez, se converteu em um impedimento para os investidores institucionais que tentam explorar 

plenamente a anomalia da baixa volatilidade, já que seu desempenho é medido em comparação com 

benchmarks específicos. 

Em termos de exposições a setores, a estratégia de variância mínima, devido às suas inclinações mais 

estritas a setores, foi a que menos se afastou do benchmark. Em relação ao retorno, os fatores que 

mais contribuíram foram a volatilidade dos preços, o rendimento e o valor. Quanto ao risco, a maior 

parte decorreu do beta de mercado e as ações small cap, e apenas 1,94% proveio da volatilidade (ver 

quadro A2.4). 
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Quadro A2.3: Exposição setorial das estratégias de baixa volatilidade e variância mínima com respeito ao S&P 500 

Exposições ativas 
(com respeito ao S&P 500)  

Baixa volatilidade simples (%) Variância mínima (%) 

Bens de luxo -3,49 0,72 

Primeira necessidade 7,49 3,67 

Energia -4,50 -0,90 

Finanças -0,29 -2,11 

Saúde -4,80 2,64 

Indústria -0,04 -2,45 

Tecnologia da informação -14,74 -5,58 

Materiais 1,61 2,26 

Telecomunicações -2,74 -2,18 

Serviços 20,65 3,93 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fundamental Equity Model da Northfield. As cifras estão baseadas em retornos mensais em 
dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014. A estratégia de volatilidade simples está representada pelo S&P 500 
Low Volatility Index e a estratégia de variância mínima está representada pelo S&P 500 Minimum Volatility Index. O desempenho passado 
não garante resultados no futuro. Estes quadros são fornecidos para efeitos ilustrativos e representam resultados históricos hipotéticos. Por 
favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as limitações inerentes associadas 
com o desempenho gerado a partir de back-testing.  

Quadro A2.4: Fontes de retorno ativo e erro de tracking da estratégia de variância mínima 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fundamental Equity Model da Northfield. As cifras estão baseadas em retornos mensais em 
dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014 no caso do S&P 500 Minimum Volatility Index. O desempenho passado 
não garante resultados no futuro. Estes quadros são fornecidos para efeitos ilustrativos e representam resultados históricos hipotéticos. Por 
favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as limitações inerentes associadas 
com o desempenho gerado a partir de back-testing.  

2.5 Qualidade 

O fator de qualidade36 tem como objetivo capturar o excesso de retornos das empresas de "alta 

qualidade" que superam o retorno do mercado, e, embora este seja um fenômeno relativamente novo no 

investimento sistemático, os analistas de fatores fundamentais o adotaram há muito tempo como parte de 

seus processos de seleção de ações. Diferentemente do fator de valor, não existe uma definição 

universalmente aceite de "qualidade" e as tentativas de defini-la têm sido insatisfatórias até agora, tanto 

no caso das "características que tornam uma empresa valiosa" (Asness, Frazzini e Pedersen 2013) 

quanto no caso da definição mais precisa (porém controvertida) de "rentabilidade alta e estável e dívida 

baixa" (Calvert 2012). É por isso que a identificação de empresas de alta qualidade é sem dúvidas um 

exercício altamente subjetivo, seja realizado pelos gestores ativos ou só mediante técnicas quantitativas. 

 
36  Para uma análise mais detalhada sobre a qualidade, confira Ung, Luk, Kang (2014). 
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Embora exista uma falta de consenso na definição, existe certa concordância quanto aos atributos gerais 

das empresas de alta qualidade. Em geral, essas empresas devem ser rentáveis, competitivas, 

transparentes e ser capazes de financiar o seu crescimento com estruturas de capital adequadas. 

Benjamin Graham (1949) foi um dos primeiros investidores a se referir à qualidade quando destacou o 

perigo de investir em ações de baixa qualidade durante tempos de condições favoráveis no mercado. 

Mais recentemente, outros autores, como Sloan (1996), Dechow et al. (2010) e Kozlov e Petajisto (2013), 

corroboraram a conclusão de que as empresas com qualidade de ganhos elevada tendem a produzir 

excesso de retornos apesar das diferenças na forma de determinar a qualidade. Como resultado desta 

diversidade, não existe uma explicação abrangente sobre a existência do fator de qualidade. Hunstad 

(2013) sugere que as ações de alta qualidade obtêm um prêmio de risco devido à interação dos 

investidores que evitam o risco e os investidores que procuram o risco.  Os investidores avessos ao risco 

mantêm ações de alta qualidade e mais estáveis, já que eles preferem mais certeza em seus resultados 

de investimento, ao passo que os investidores que procuram o risco provocam o aumento do preço de 

ações de baixa qualidade e mais voláteis. De um ponto de vista diferente, Bender et al. (2013) postularam 

que as empresas bem administradas não são geralmente sobre-alavancadas ou capitalizadas. Além 

disso, estas companhias aumentam os seus ganhos de forma constante, o que pode reduzir ainda mais 

sua dependência de financiamento do mercado de capitais. Isto, por sua vez, pode beneficiar os preços 

das suas ações e provocar um ciclo de feedback positivo, fazendo com que estas empresas sejam 

percebidas como mais competitivas pelos seus investidores e clientes. 

2.6 Dividendos 

O fator de rendimento de dividendos tem como objetivo capturar o desempenho superior ao mercado 

de ações com dividendos elevados e, juntamente com as relações preço-ganhos e preço-valor, é uma 

das medidas de valorização mais utilizadas. Litzenberger e Ramaswamy (1979) foram os primeiros 

autores a afirmar que existe uma relação positiva e não-linear entre o rendimento de dividendos 

esperado e os retornos das ações. Posteriormente, Fama e French (1998) confirmou que o rendimento 

de dividendos é um bom preditor de retornos em longo prazo. Embora seja similar a outras medidas de 

valor em termos do seu cálculo, o excesso de retornos produzido pelas ações de dividendos elevados 

é atribuído frequentemente aos diferentes regimes de tributação aplicados aos rendimentos e ganhos 

de capital ordinários (Brennan, 1970). O efeito acumulado de reinvestir os dividendos também pode 

constituir a maior parte do excesso de retornos das ações com rendimento elevado de dividendos. No 

entanto, o rendimento de dividendos como um fator pode ser controvertido e já foi questionado por 

diversos autores, como Ang e Bekeart (2007), os quais afirmaram que o poder explicativo do 

rendimento de dividendos no caso do excesso de retornos não é estatisticamente relevante. Eles 

também afirmaram que não deveria se depender deste fator, pois os dividendos são uma forma de 

comunicar às partes interessadas a rentabilidade futura da empresa e, portanto, são atenuados e 

manipulados. 

Em termos dos setores da indústria, existem diferenças significativas entre as três abordagens de 

dividendos (quadro A2.5a) e, juntamente com as diferentes tendências de fatores fundamentais 

inerentes, isto gera diferentes fontes de risco de ativo e retorno. No caso da estratégia de crescimento 

de dividendos, a maior parte do retorno ativo (2,67%) proveio de exposições a fatores fundamentais, 

embora pouco menos de 40% tenha decorrido de exposições específicas de ações, o que é mais 

significativo do que a maioria das outras estratégias de fator único (ver quadro A2.5b). Do retorno total, 

40,93% proveio da volatilidade dos preços e 28,52% do rendimento de dividendos. Quanto ao risco, 
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65,96% decorreu de fatores fundamentais e, de esse total, o beta de mercado contribuiu 27,52%, o 

momentum 4,15% e a volatilidade dos preços 3,66%. 

Quadro A2.5a: Exposição setorial de três estratégias de dividendos   

Exposições ativas 
(com respeito ao S&P 500)  

Estratégia 1: Rendimento 
de dividendos  

Estratégia 2: Rendimento de 
dividendos com filtro de 

qualidade  

Estratégia 3: Crescimento 
de dividendos com filtro de 

qualidade  

Bens de luxo -1,61 -4,41 3,28 

Primeira necessidade -2,48 3,18 10,96 

Energia -3,34 -0,52 -8,72 

Finanças 4,59 -1,26 2,09 

Saúde -10,00 -7,13 0,60 

Indústria -3,32 -1,42 4,72 

Tecnologia da informação -15,14 -15,19 -15,56 

Materiais 3,46 3,79 5,34 

Telecomunicações 2,56 3,84 -2,10 

Serviços 25,27 19,10 -0,62 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fundamental Equity Model da Northfield. As cifras estão baseadas em retornos mensais em 
dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014. A estratégia de rendimento de dividendos é construída por meio da 
seleção das 100 ações com os dividendos mais elevados no S&P 500. A estratégia de rendimento de dividendos com filtro de qualidade é 
representada pelo S&P 500 Low Volatility High Dividend Index e a estratégia de crescimento de dividendos com filtro de qualidade é 
representada pelo S&P 500 Dividend Aristocrats Index. O desempenho passado não garante resultados no futuro. Estes quadros são 
fornecidos para efeitos ilustrativos e representam resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” 
neste documento para maiores informações sobre as limitações inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing.  

Quadro A2.5b: Fontes de retorno ativo e erro de tracking da estratégia de crescimento de dividendos 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fundamental Equity Model da Northfield. As cifras estão baseadas em retornos mensais em 
dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014 no caso do S&P 500 Equal Weight Index, o S&P MidCap 400 e o S&P 
SmallCap 600. O desempenho passado não garante resultados no futuro. Estes quadros são fornecidos para efeitos ilustrativos e 
representam resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores 
informações sobre as limitações inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing.  

2.6 Size 

O fator de tamanho reduzido foi descoberto pela primeira vez por Banz (1981), que demonstrou que as 

empresas pequenas cotadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque entregavam maiores retornos 

ajustados pelo risco do que as empresas de maior tamanho, entre 1936 e 1975. Isto foi confirmado 

mais tarde por Fama e French, os quais incorporaram o fator a seu modelo de três fatores na década 

de 90. Outros autores concluíram que o prêmio por tamanho reduzido também existia em outros 

países com mercados desenvolvidos e emergentes. Várias teorias apresentadas tentam explicar este 

fenômeno, porém elas são bastante discutíveis. Alguns pesquisadores sugeriram que o prêmio de 

tamanho reflete fatores de risco não observáveis associados com empresas mais pequenas, tais como 

a incerteza da informação, o risco de inadimplência (Vassalou e Xing, 2004) e dificuldades financeiras 

(Chan e Chen, 1991). Outros acreditam que o prêmio de tamanho está relacionado com o 
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comportamento dos investidores, já que eles tendem a procurar recompensas parecidas com a loteria 

e reagem de forma exagerada às notícias (Lakonishok et al., 1994). 

Passamos agora a avaliar as fontes de risco e retorno de uma estratégia tradicional com ponderação 

equitativa e, como exemplo, analisamos o S&P 500 Equal Weight Index. Em comparação com o S&P 

500, podemos notar que a esmagadora maioria do excesso de retornos do benchmark (2,00% ao ano) 

proveio de fatores específicos e não de fatores fundamentais (ver quadro A2.6). Da quantidade 

escassa de retorno que decorreu das exposições a fatores, a maior parte foi do fator de tamanho 

reduzido, mas isso foi compensado quase totalmente pela alta volatilidade. Por outro lado, 79,19% do 

risco (4,86% ao ano) proveio da inclinação a fatores fundamentais e as ações small cap contribuíram 

mais de um terço do risco total ativo. 

Quadro A2.6: Risco ativo e erro de tracking do fator de tamanho reduzido 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o U.S. Fundamental Equity Model da Northfield. As cifras estão baseadas em retornos mensais em 
dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014 no caso do S&P 500 Equal Weight Index. O desempenho passado não 
garante resultados no futuro. Estes quadros são fornecidos para efeitos ilustrativos e representam resultados históricos hipotéticos. Por favor 
confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as limitações inerentes associadas com o 
desempenho gerado a partir de back-testing.  
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APÊNDICE 3 

Quadro A3.1: Desempenho dos fatores em diferentes fases dos ciclos de mercado 

Fase Alta Baixa Recuperação Alta Baixa Recuperação Alta 

Período 
Dezembro 

1994- 
Agosto 2000 

Agosto 2000-
Fevereiro 

2003 

Fevereiro 
2003-

Fevereiro 
2004 

Fevereiro 
2004-Outubro 

2007 

Outubro 
2007-

Fevereiro 
2009 

Fevereiro 
2009-

Fevereiro 
2010 

Fevereiro 
2010-

Dezembro 
2014 

Duração 
(Meses) 

68 30 12 44 16 12 58 

S&P 500 Total 
Return (anual) 

25,70  -19,90 38,50 10,60 -41,40 53,60 16,20 

Fator Excesso de retornos (versus o S&P 500, ao ano) (%) 

Valor -4,5 11,8 26,9 4,4 -16,1 84,6 3,5 

Crescimento 8,6 -6,2 23,5 3,6 -4,8 7,5 0,5 

Qualidade 2,8 13,2 -2,1 2,9 5,8 -1,6 1,9 

Baixa 
volatilidade 

-10,0 23,1 -6,1 -0,4 15,0 -17,4 0,4 

Momentum 14,3 -10,8 -6,1 2,4 6,1 -21,0 -0,1 

Tamanho -6,36 11,16 16,13 1,40 -2,54 27,20 1,67 

Rendimento 
de dividendos 

-8,8 23,7 28,5 1,8 -13,4 75,2 2,6 

Fonte: S&P Dow Jones Indices. As cifras estão baseadas em retornos mensais em dólares (USD). Dados de dezembro de 1994 até 
dezembro de 2014 no caso do S&P 500 Low Volatility Index, o S&P 500 Momentum Index, o S&P 500 Quality Index, o S&P 500 Enhanced 
Value Index e uma estratégia de rendimento elevado de dividendos no S&P 500 e no S&P 500 Equal Weight Index. O desempenho passado 
não garante resultados no futuro. Estes quadros são fornecidos para efeitos ilustrativos e representam resultados históricos hipotéticos. Por 
favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as limitações inerentes associadas 
com o desempenho gerado a partir de back-testing. 

Quadro A3.2: Desempenho dos fatores em cada ciclo econômico 

Fase Expansão Contração Expansão Contração Expansão 

Período* 
Dezembro 1994 

–Março 2001 
Março 2001–

Novembro 2001 
Novembro 2001–

Dezembro 2007 
Dezembro 2007–

Junho 2009 
Dezembro 2007–
Dezembro 2014 

Duração (Meses) 75 8 73 18 66 

S&P 500 Total Return 
(anual) (%) 

18,00 -1,40 6,10 -25,00 18,30 

Fator Excesso de retornos (versus o S&P 500, ao ano) (%) 

Valor 4,66 7,19 3,35 -7,45 2,69 

Crescimento 3,70 1,70 3,90 -3,40 1,10 

Qualidade 6,80 7,90 3,80 5,00 1,60 

Baixa volatilidade -1,70 7,00 3,10 10,40 -0,30 

Momentum 3,88 -6,38 2,44 0,57 -0,87 

Momentum -1,04 3,38 3,69 2,40 3,03 

Rendimento de 
dividendos 

0,10 12,30 6,80 -5,40 6,50 

Fonte: S&P Dow Jones Indices e o Departamento de Análise Econômica (BEA) dos EUA. As cifras estão baseadas em retornos mensais 
(USD). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2014 no caso do S&P 500 Low Volatility Index, o S&P 500 Momentum Index, o S&P 
500 Quality Index, o S&P 500 Enhanced Value Index e uma estratégia de rendimento elevado de dividendos no S&P 500 e no S&P 500 Equal 
Weight Index. O desempenho passado não garante resultados no futuro. Estes quadros são fornecidos para efeitos ilustrativos e representam 
resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre 
as limitações inerentes associadas com o desempenho gerado a partir de back-testing. Observação: as datas de níveis máximos dos ciclos 
econômicos do NBER são março de 2011 e dezembro de 2007. As datas dos pontos mais baixos dos ciclos são novembro de 2001 e junho 
de 2009. 
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Quadro A3.3: Desempenho dos fatores em cada fase dos ciclos de mercado 

Fase Alta Baixa Recuperação Alta  Baixa Recuperação Alta 

Período 

Dezembro 
1997–

Agosto 
2000 

Agosto 
2000–

Fevereiro 
2003 

Fevereiro 
2003–

Fevereiro 
2004 

Fevereiro 
2004–

Outubro 
2007 

Outubro 
2007–

Fevereiro 
2009 

Fevereiro 
2009–

Fevereiro 
2010 

Fevereiro 
2010–

Dezembro 
2014 

Duração (Meses) 32 30 12 44 16 12 58 

S&P 500 Total Return 
(anual) (%) 19,80 -19,90 38,58 10,60 -41,40 53,60 16,20 
Estratégias de fatores 
múltiplos 

Excesso de retornos (versus o S&P 500, ao ano) (%) 

Contribuição de risco 
marginal 

-6,26 12,33 5,58 1,79 0,39 9,91 1,47 

Variância mínima -11,49 12,05 -1,45 1,41 3,80 -8,59 0,93 

Ponderação equitativa -4,63 11,52 9,04 2,20 -1,24 19,15 1,76 

Ponderação por índice 
de Sharpe 

-2,90 11,81 8,56 0,84 13,75 -52,93 -2,11 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e o Departamento de Análise Econômica (BEA) dos EUA. O desempenho passado não garante 
resultados no futuro. Estes quadros são fornecidos para efeitos ilustrativos e representam resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a 
seção “divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as limitações inerentes associadas com o 
desempenho gerado a partir de back-testing. Observação: as datas de níveis máximos dos ciclos econômicos do NBER são março de 2011 e 
dezembro de 2007. As datas dos pontos mais baixos dos ciclos são novembro de 2001 e junho de 2009.   
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APÊNDICE 4 

Ponderações de diversas estratégias37 

Contribuição de risco marginal  Variância mínima 

 
Ponderação por índice de Sharpe                                                                                     Ponderação equitativa 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de dezembro de 1997 a dezembro de 2014. O desempenho passado não garante resultados no 
futuro. Estes quadros são fornecidos para efeitos ilustrativos e representam resultados históricos hipotéticos. Por favor confira a seção 
“divulgações de desempenho” neste documento para maiores informações sobre as limitações inerentes associadas com o desempenho 
gerado a partir de back-testing.  

 
37  A ponderação de cada uma das estratégias não pode ser superior a 30%, com exceção das estratégias ponderadas pelo índice de Sharpe, 

para as quais não há limite de ponderação. 
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SOBRE A S&P DOW JONES INDICES 

A S&P Dow Jones Indices LLC, parte da S&P Global, é o maior centro mundial de recursos relacionados com conceitos, pesquisa e dados 
baseados em índices. Aqui nasceram icônicos indicadores do Mercado como o S&P 500® e o Dow Jones Industrial AverageTM. A S&P Dow 
Jones Indices LLC tem mais de 115 anos de experiência no desenvolvimento de soluções inovadoras e transparentes para investidores 
institucionais e pequenos. Contamos com mais de 1 milhão de índices que abrangem uma ampla variedade de classes de ativos ao redor do 
mundo e é por isso que a S&P Dow Jones LLC define a maneira em que os investidores avaliam os mercados e fazem negócios. Para saber 
mais sobre a nossa companhia, por favor visite www.spdji.com.  

 

http://www.spdji.com/
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DIVULGAÇÕES DE DESEMPENHO 

O S&P 500 Quality foi lançado em 8 de julho de 2014. O S&P 500 Low Volatility Index foi lançado em 4 de abril de 2011. O 
S&P 500 Minimum Volatility Index foi lançado em 9 de novembro de 2012. O S&P 500 Equal Weight Index foi lançado em 8 
de janeiro de 2003. O S&P 500 Dividend Aristocrats foi lançado em 2 de maio de 2005. O S&P 500 Low Volatility High 
Dividend Index foi lançado em 17 de setembro de 2012. O S&P 500 Momentum foi lançado em 18 de novembro de 2014. O 
S&P 500 Enhanced Value Index foi lançado em 27 de abril de 2015. O S&P SmallCap 600 foi lançado em 28 de outubro de 
1994. O S&P MidCap 400 foi lançado em 19 de junho de 1991. Todas as informações sobre um índice que sejam anteriores à 
sua data de lançamento são geradas a partir de back-testing. O desempenho gerado a partir de back-testing não é real, mas 
hipotético. As metodologias completas dos índices estão disponíveis no nosso site www.spdji.com. Não é possível investir 
diretamente em um índice. 

A S&P Dow Jones Indices define várias datas para assistir seus clientes, provendo transparência em seus produtos. A 
Primeira Data de Valorização é o primeiro dia para o qual existe um valor calculado (seja ativo ou obtido pelo processo de 
back-testing) para um determinado índice. A Data Base é a data na qual o índice é estabelecido, a um valor fixo, para fins de 
cálculo. A Data de Lançamento designa a data na qual os valores de um índice são considerados ativos pela primeira vez: 
valores do índice fornecidos para qualquer data ou período de tempo anterior à Data de Lançamento do índice são 
considerados submetidos a back-testing. A S&P Dow Jones Indices define a Data de Lançamento como a data pela qual os 
valores de um índice são conhecidos por terem sido liberados ao público, por exemplo, através do site público da empresa ou 
seu datafeed a partes externas. Para índices da marca Dow Jones introduzidos antes de 31 de maio de 2013, a Data de 
Lançamento (que antes de 31 de maio de 2013 era chamada de “Data de introdução”) é estabelecida em uma data na qual 
não é mais permitido serem feitas quaisquer modificações à metodologia do índice, mas que podem ter sido anteriores à data 
da liberação pública do Índice.  

O desempenho anterior do índice não é uma indicação de resultados futuros. A aplicação prospectiva da metodologia usada 
para construir o índice pode não resultar em desempenho comensurável aos rendimentos do back-testing mostrados. O 
período de back-testing não corresponde necessariamente a todo o histórico disponível do índice. Por favor, consulte o 
documento sobre a metodologia do índice, disponível em www.spdji.com, para obter mais detalhes sobre o índice, inclusive a 
maneira pela qual ele é rebalanceado, a época de tal rebalanceamento, os critérios para acréscimos e exclusões, assim 
como todos os cálculos do índice.  

Outra limitação do uso das informações obtidas pelo processo de back-testing é que, geralmente, o cálculo com back-testing 
é preparado com o benefício da visão a posteriori. As informações do back-testing refletem a aplicação da metodologia do 
índice e a seleção das constituintes do índice retrospectivamente. Nenhum registro hipotético pode ser completamente 
responsável pelo impacto do risco financeiro em operações reais. Por exemplo, há diversos fatores relacionados aos 
mercados de ações, rendimento fixo ou commodities em geral, que não podem ser e que não foram contabilizados na 
preparação das informações do índice apresentado, todos os quais podem afetar o desempenho real. 

Os rendimentos do índice não refletem o pagamento de quaisquer encargos ou taxas de vendas que um investidor pode 
pagar para adquirir os títulos subjacentes no índice ou fundos de investimento que se destinam a acompanhar o desempenho 
do índice. A imposição destas taxas e encargos faria com que o desempenho real e obtido pelo processo de back-testing dos 
títulos/fundos fosse inferior ao desempenho do índice mostrado. Como um exemplo simples, se um índice teve rendimentos 
de 10% sobre um investimento de US$ 100.000 por um período de 12 meses (ou US$ 10.000) e uma taxa real baseada no 
ativo de 1,5% foi fixada no final do período sobre o investimento mais os juros acumulados (ou US$ 1.650), o rendimento 
líquido seria de 8,35% (ou US$ 8.350) para o ano. Durante um período de três anos, uma taxa anual de 1,5% deduzida no 
final do ano com um rendimento presumido de 10% por ano resultaria em um rendimento bruto de 33,10%, uma taxa total de 
US$ 5.375 e um rendimento líquido cumulativo de 27,2% (ou US$ 27.200). 

http://www.spdji.com/
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AVISO LEGAL 

© S&P Dow Jones Indices LLC, parte da S&P Global, 2016. Todos os direitos reservados. Standard & Poor’s® e S&P® são marcas 
comerciais registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC, uma empresa filial da S&P Global (“S&P”). A Dow Jones é uma marca 
registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). As marcas comerciais foram licenciadas para a S&P Dow Jones Indices 
LLC. A redistribuição, reprodução e/ou fotocópia total ou parcial é proibida sem consentimento por escrito. Este documento não constitui uma 
oferta de serviços nas jurisdições onde a S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P ou suas respectivas afiliadas (coletivamente “S&P 
Dow Jones Indices”) não possuem as licenças necessárias. Todas as informações fornecidas pela S&P Dow Jones Indices são impessoais e 
não adaptadas às necessidades de qualquer pessoa, entidade ou grupo de pessoas. A S&P Dow Jones Indices recebe compensação em 
conexão com a licença de seus índices a terceiras partes. O desempenho de um índice no passado não é uma garantia de resultados no 
futuro.  

Não é possível investir diretamente em um índice. A exposição a uma classe de ativos representada por um índice está disponível por meio 
de instrumentos de investimento baseados naquele índice. A S&P Dow Jones Indices não patrocina, endossa, vende, promove ou gerencia 
nenhum fundo de investimento ou outro veículo de investimento que seja oferecido por terceiras partes e que procure fornecer um 
rendimento de investimento baseado no desempenho de qualquer índice.  A S&P Dow Jones Indices não oferece nenhuma garantia de que 
os produtos de investimento com base no índice acompanharão de modo preciso o desempenho do índice, ou proporcionarão rendimentos 
positivos de investimento. A S&P Dow Jones Indices LLC não é uma consultora de investimentos e a S&P Dow Jones Indices não faz 
declarações com respeito à conveniência de se investir em qualquer fundo de investimento ou outro veículo de investimento. A decisão de 
investir em um determinado fundo de investimentos ou outro veículo de investimento não deverá ser tomada com base em nenhuma 
declaração apresentada neste documento. Potenciais investidores são aconselhados a fazerem investimentos em tais fundos ou outro 
veículo somente após considerarem cuidadosamente os riscos associados a investir em tais fundos, conforme detalhado em um memorando 
de oferta ou documento similar que seja preparado por ou em nome do emitente do fundo de investimento ou outro veículo. A inclusão de um 
título em um índice não é uma recomendação da S&P Dow Jones Indices para comprar, vender ou reter tal título, nem deve ser considerado 
como aconselhamento de investimento.  

Os preços de fechamento de índices de referência da S&P US e índices de referência da Dow Jones US são calculados pela S&P Dow Jones 
Indices com base no preço de fechamento das constituintes individuais do índice, conforme estabelecido pelo seu câmbio primário. Os 
preços de fechamento são recebidos pela S&P Dow Jones Indices de um de seus fornecedores terceirizados e verificados por comparação 
com os preços de um fornecedor alternativo. Os fornecedores recebem o preço de fechamento de seus câmbios primários. Os preços em 
tempo real durante um dia são calculados similarmente sem uma segunda verificação.  

Estes materiais foram preparados unicamente com fins informativos baseados nas informações geralmente disponíveis para o público de 
fontes consideradas como confiáveis. Nenhum conteúdo nestes materiais (incluindo dados de índice, classificações, análises e dados 
relacionados a crédito, modelos, software ou outros aplicativos ou informações destes) ou qualquer parte deste (Conteúdo) pode ser 
modificada, submetida à engenharia reversa, reproduzida ou distribuída de nenhuma forma, por nenhum meio, nem armazenada em bases 
de dados ou sistema de recuperação, sem o consentimento prévio, por escrito, da S&P Dow Jones Indices. O Conteúdo não deve ser usado 
para nenhum fim ilegal ou não autorizado. A S&P Dow Jones Indices e seus provedores de dados terceirizados e licenciadores 
(coletivamente “S&P Dow Jones Indices Parties”) não garantem a precisão, integralidade, oportunidade ou disponibilidade do Conteúdo. S&P 
Dow Jones Indices Parties não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões, independentemente da causa, para os resultados obtidos 
do uso do Conteúdo. 

O Conteúdo é fornecido “no estado em que se encontra”. S&P DOW JONES INDICES PARTIES SE ISENTAM DE QUAISQUER E TODAS 
AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADAS A, QUALQUER GARANTIA DE COMERCIABILIDADE 
OU ADEQUAÇÃO A UM FIM OU USO EM PARTICULAR, ISENÇÃO DE ERROS OU DEFEITOS. Sob nenhuma circunstância, S&P Dow 
Jones Indices Parties serão responsáveis a qualquer parte, por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, exemplares, compensatórios, 
punitivos, especiais ou consequenciais, custos, despesas, custas legais ou perdas (incluindo, sem limitação, perda de rendimentos ou perda 
de lucros e custos de oportunidades); em conexão com qualquer uso do Conteúdo, mesmo se aconselhado da possibilidade de tais danos. 

A S&P Dow Jones Indices mantém algumas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a 
independência e a objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, algumas unidades de negócios da S&P Dow Jones Indices 
podem ter informações que não estejam disponíveis a outras unidades de negócios. A S&P Dow Jones Indices estabelece políticas e 
procedimentos para manter a confidencialidade de algumas informações não públicas recebidas em conexão com cada processo analítico. 

Além disto, a S&P Dow Jones Indices presta uma ampla gama de serviços a, ou relacionados com, muitas empresas, incluindo emissoras de 
títulos, consultoras de investimentos, corretoras, bancos de investimentos, outras instituições financeiras e intermediários financeiros; e, em 
conformidade, pode receber taxas ou outros benefícios econômicos dessas empresas, incluindo empresas cujos títulos ou serviços possam 
recomendar, classificar, incluir em portfólios modelos, avaliar, ou abordar de qualquer outra forma. 
 
A Morningstar Direct é uma marca de serviço da Morningstar, Inc. 
 
Este documento foi traduzido para o português apenas para fins de conveniência. Se existirem diferenças entre as versões do documento em 
inglês e português, a versão em inglês prevalecerá. A versão em inglês está disponível em nosso site www.spdji.com. 

 

http://www.spdji.com/

