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RESUMO 

 

 

Observa-se, nos últimos meses, um novo ciclo de aperto monetário na 

economia brasileira, com taxas de juros subindo de mínimas históricas para 

patamares de dois dígitos. Os reflexos da política expansionista do Governo 

culminaram em uma pressão inflacionária muito alta, o que gerou a necessidade de 

contração do crédito no mercado, para conter o fantasma do aumento generalizado 

nos preços. Com a elevação da taxa básica de juros no País, o Governo necessitou 

pagar juros maiores para conseguir captar recursos, através da emissão de dívida 

pública, fazendo com que o retorno dos títulos para os credores do Governo 

aumentasse. Com um cenário adverso para a renda variável, surge a necessidade 

de encontrar novas alternativas, na bolsa de valores, para rentabilizar o patrimônio 

dos investidores, que ficam sujeitos às flutuações do mercado. Dentro das 

estratégias existentes, o trabalho propõe-se a testar a eficiência da estratégia de 

pares, aplicada em ações ordinárias e preferenciais de uma mesma empresa, 

pertencentes ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). Será utilizada 

uma base de dados fornecida pela BM&F Bovespa para a montagem dos pares, 

bem como as ferramentas usadas para tomada de decisão. O período analisado 

pelo estudo compreende janeiro de 2009 a junho de 2013. Será feita uma análise 

tanto dos resultados apresentados quanto da estratégia adotada para as operações, 

testando sua eficiência e elaborando conclusões gerais sobre o modelo proposto. 

 

Palavras-chave: estratégia de pares; renda variável; bolsa de valores 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A economia do Brasil passa por um momento histórico de mudança. A 

maturação do nosso modelo econômico, um posicionamento geopolítico 

estratégico, a redução do risco país, o controle da hiperinflação e um ciclo de 

corte nas nossas taxas de juros viraram uma realidade. Esses fatores, 

decorrentes das políticas econômicas adotadas pelo então presidente Itamar 

Franco, sucedido posteriormente pelo seu ministro Fernando Henrique 

Cardoso, contribuíram para que a nossa economia pudesse, finalmente, 

controlar a inflação, que minava todos os setores do nosso país. O mandato de 

Lula, que sucedeu FHC, manteve grande parte das diretrizes implementadas 

anteriormente, acrescentando medidas populistas à linha do governo, que 

ajudaram a garantir sua reeleição. Paralelamente, vimos ao longo dos últimos 

anos, grande parte no governo da atual presidente Dilma, uma expansão muito 

forte do setor de consumo, reforçada por estímulos, tais como a redução de 

juros básicos na economia. 

Esses ciclos progressivos de reduções de juros foram possibilitados 

pelas políticas anteriormente citadas, que permitiram a criação de uma moeda 

forte, com bases para estabilizar a economia e aumentar a confiança do 

empresário e do investidor estrangeiro no mercado nacional. Juntamente com 

esse movimento, pudemos observar um crescimento da nossa indústria, 

comércio e outros setores internos. 

No momento em que pudemos estabilizar esses fatores que tanto 

prejudicavam o nosso desenvolvimento, começaram a ser observados tanto 

investimentos internos em infraestrutura, indústria e comércio quanto uma 

difusão de formas diferentes de investimento no mercado, ainda basicamente 

concentrados em produtos de renda fixa, pois a realidade ainda convivia com 

taxas de juros na faixa de 30% a.a. Esses níveis de retorno atrelados à taxa 

livre de risco, através de produtos como CDBs e Fundos de Investimentos 

Referenciados, dificultavam o interesse de grande parte dos investidores em 

mercados de risco. 
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O processo evolutivo do plano econômico adotado amadureceu, 

conforme citado anteriormente, culminando em reduções progressivas na taxa 

básica de juros da economia brasileira, a taxa SELIC. Essa taxa é divulgada 

pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) e representa a taxa média 

ponderada pelo volume das operações de financiamento por um dia, lastreadas 

em títulos públicos federais e realizadas no Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia, na forma de operações compromissadas. É de vital importância na 

economia, pois baliza as taxas de juros cobradas pelo mercado, influenciando, 

por consequência, a rentabilidade dos títulos indexados a ela e ao CDI.  

Essa expansão fez com que uma parcela dos investidores, buscando 

alternativas para remuneração de seu patrimônio superior à taxa livre de risco, 

migrasse seus recursos para a renda variável. Essa migração — e 

consequentemente maior exposição ao risco — se deu ao passo que vimos 

taxas de juros chegarem a mínimas históricas,  

Nos últimos meses, entretanto, as políticas de expansão de crédito 

acabaram por culminar em certo desconforto quanto à inflação e a meta 

definida pelo Banco Central. Com o centro da meta em 4,5% (com 2% de 

banda para cima e para baixo), vimos em alguns meses a inflação acumulada 

se aproximar de forma preocupante das bandas superiores, o que exigiu 

medidas mais drásticas de contenção. Essa pressão inflacionária gerou o novo 

ciclo de alta na taxa de juros, o que é, marginalmente, um fator prejudicial ao 

mercado de renda variável, visto que atuais patamares de juros tornam mais 

atrativos investimentos atrelados à taxa livre de risco. 

Simultaneamente, a política populista adotada pelo ex-presidente Lula e 

continuada pela atual presidente Dilma, é uma forma de governo onde é 

observada uma máquina pública extremamente inflada, com gastos públicos 

elevados, proveniente de despesas com pessoal, programas sociais, custeio 

administrativo e investimentos. Aliando esses fatores à depreciação do câmbio, 

observada nos últimos meses, e o foco do crescimento, ao longo dos últimos 

anos, no setor de consumo e serviços, sem que houvesse um contraponto mais 

relevante na parte da indústria e infraestrutura, atravessamos um período 

turbulento no cenário doméstico, com a situação fiscal e contas do governo 
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desequilibradas, que necessitarão de algum tempo para se enquadrar 

novamente. Esse enquadramento deve demorar algum tempo, visto que 

perspectivas de crescimento da economia brasileira para os anos de 2014 e 

2015 vêm sendo revisados, frequentemente, para baixo nos relatórios 

semanais do Banco Central — Relatório Focus — e de analistas de mercado. 

Esse cenário adverso para a renda variável afasta um número muito 

grande de investidores, fazendo com que haja a migração para ativos de renda 

fixa, que aumentaram sua atratividade recentemente em virtude da elevação da 

taxa básica de juros. Além disso, para aqueles que mantém sua carteira de 

ativos em renda variável, surge a necessidade de alternativas e estratégias que 

permitam o bloqueio, ou que pelo menos mitigue, a exposição das carteiras à 

volatilidade da bolsa de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

PROBLEMA 

 

Ao passo que observamos uma melhora nas condições econômicas da 

população, o índice de brasileiros que consegue ter um superávit em seu 

orçamento doméstico aumenta, criando uma sobra de capital que fomenta a 

indústria do investimento e do consumo. Grande parte dos investidores ainda 

tem muito presente o estigma do descontrole dos preços quando o assunto é 

os seus investimentos, adotando estratégias mais conservadoras de alocação 

de sua poupança em mecanismos tradicionais de renda fixa, como a caderneta 

de poupança, Certificados de Depósitos Bancários, Fundos de Curto Prazo e 

Fundos Referenciados DI. 

Observando, no ano de 2013, a concentração patrimônio líquido pelas 

principais categorias de fundos de investimento existentes, disponível no site 

da Anbima, é gritante a força que os fundos mais conservadores têm. Na 

Tabela 1 e no Gráfico 1, pode-se observar a distribuição do patrimônio líquido 

dos fundos de investimento no Brasil de acordo com sua classificação. 

Tabela 1 

  Composição do patrimônio líquido dos fundos de investimento no Brasil — 2013 

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$ milhões) PERCENTUAL 

Curto prazo ............................ 121.845,95 5,07 

Referenciado DI ...................... 264.007,05 10,99 

Renda fixa .............................. 738.626,95 30,74 

Multimercados ........................ 483.861,82 20,14 

Cambial .................................. 875,17 0,04 

Dívida externa ........................ 834,93 0,03 

Ações ..................................... 207.713,48 8,65 

Previdência ............................ 310.482,37 12,92 

Exclusivo fechado .................. 8.088,37 0,34 

Total dos fundos estruturados 207.325,30 8,63 

Total dos fundos Off Shore .... 58.891,62 2,45 

TOTAL GERAL ..................... 2.402.553,01 100,00 
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FONTE: ANBIMA. Relatório consolidado por tipo de indústria. [S. l.]: Anbima,  
              2013. 

 

 

Gráfico 1 

                 Distribuição dos fundos de investimento, por categoria, no Brasil — 2013 

 

FONTE: ANBIMA. Relatório consolidado por tipo de indústria. [S. l.]: Anbima,  
                   2013. 
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Além de fundos de investimento, se popularizaram diversas formas de 

aplicações financeiras, pois é necessário rentabilizar o capital e a busca por 

oportunidades existe. Aliado a isso, a confiança no Brasil, expressa pelo risco 

país, reduziu, juntamente com a taxa básica de juros ao longo dos anos, o que 

gerou um fluxo de entrada de capital estrangeiro muito grande no país, 

aumentando números de negócios e liquidez no mercado. 

Com a presença cada vez maior de recursos oriundos de fora do país e 

crescimento da cultura de poupança do investidor interno, torna-se necessário 

que os órgãos responsáveis por normatizar e regulamentar os mercados 

tomem atitudes que visem proteger o aplicador. Juntamente com a expansão 

da internet e ferramentas de negociação em tempos reais, tivemos grandes 

exigências em relação à transparência, relatórios de negociações, 

acompanhamento de ordens. Aliado a um sistema financeiro sólido e confiável, 

o Brasil entrou no foco do mercado internacional, tanto na renda fixa quanto na 

renda variável. 

A renda variável no mercado interno recebeu mais atenção, com um 

grande crescimento de pessoas físicas investindo na bolsa de valores no final 

da década de 1990 e ao longo da primeira década dos anos 2000. A evolução 

das ferramentas de negociação aumentou substancialmente a 

representatividade do investimento em bolsa de valores, trouxe mais 

credibilidade e confiabilidade para esse tipo de mercado, ganhando mais 

adeptos, que utilizam como forma de diversificação de carteira, formação de 

patrimônio, acompanhar crescimento das empresas locais, economia do país e 

obter retornos expressivos. 

A realidade de hoje, com os problemas domésticos enfrentados, já 

citados anteriormente, fez com que fosse adotada uma política de aumento da 

taxa de juros por parte do Comitê de Política Monetária. O Brasil volta a ter a 

maior taxa real de juros do mundo e o impacto é negativo para o setor de renda 

variável, afetando as empresas listadas em bolsa como um todo. 

Esse cenário, que acaba sendo hostil para os administradores 

financeiros, investidores e gestores, aumenta a pressão na tomada de decisão. 
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É necessária uma otimização dos retornos sobre o capital investido, ao passo 

que se tem como objetivo a mitigação do risco envolvido nesse processo. 

Em meado da década de 1980, o mercado norte americano tinha uma 

demanda semelhante. Baseada nessa necessidade de mitigação, uma 

estratégia foi desenvolvida por funcionários do Banco Morgan Stanley, 

liderados por Nunzio Tartaglia. Ao desenvolver um método quantitativo de 

operações, que envolvia a compra de uma ação e venda simultânea de outra, 

acabou popularizando uma estratégia de trade onde se opera uma distorção 

entre a correlação de dois ativos, no momento em que elas divergem de seu 

padrão histórico, esperando que elas venham, posteriormente, a convergir. 

Dessa forma, o investidor fica posição em relação à bolsa de forma não 

direcional. 

Essa estratégia foi originalmente chamada de Pair Trading, em virtude 

de ser operada aos pares. Também pode ser chamada de arbitragem 

estatística, pois utiliza a divergência dos preços dos ativos para realizar as 

operações, com fluxos de caixa simétricos. Quando estamos falando da 

mesma empresa e de suas ações ordinárias e preferenciais, a correlação 

aumenta consideravelmente, por motivos óbvios. 

Com base nessa estratégia, o objetivo do trabalho será: Verificar a 

performance de uma estratégia de pares utilizando ações ordinárias e 

preferenciais de uma mesma empresa no mercado acionário brasileiro e 

comparar com seu benchmark. 
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JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

A política monetária de expansão de crédito assumida pelo Banco 

Central que vivíamos no país se inverteu. Esse cenário de alta na taxa básica 

de juros acaba prejudicando o investimento em renda variável, acrescentando 

mais volatilidade à carteira dos investidores. 

Surge, entre investidores, administradores e gestores, a preocupação e 

a busca por estratégias que sejam capazes de entregar retornos atrativos — 

acima do benchmark de renda variável — ao passo que seja reduzida a 

exposição à volatilidade. 

Esse trabalho vai abordar uma estratégia específica — estratégia de 

pares — dentro da renda variável, onde é feita essa redução da exposição ao 

risco e verificar o resultado e viabilidade dessas operações no mercado 

acionário brasileiro, utilizando para isso ações ordinárias e preferenciais de 

uma mesma empresa. Além disso, será feita uma comparação entre os 

resultados da estratégia, seu benchmark e outras formas de investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

 Verificar a performance da estratégia de pares com ações ordinárias e 

preferenciais de uma mesma empresa e comparar com seu benchmark. 

 

Objetivos específicos 

 

• Simular operações de arbitragem estatística com as ações analisadas. 

• Comparar o desempenho dessas operações e sua atratividade, entre 

elas e com outras formas de investimento. 
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1 REVISÃO TEÓRICA 

 

 

1.1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

 

 A administração financeira tem como característica ser a guardiã das 

finanças dos diversos tipos de empresas, sejam elas públicas ou privadas, 

financeiras ou não financeiras, grandes conglomerados ou micro empresas. 

Esse segmento administrativo é considerado por muitos o sangue de uma 

empresa, pois permite que as áreas atuem de forma correta, sistêmica e 

sinérgica, circulando constantemente e possibilitando o funcionamento das 

atividades necessárias, buscando maximizar lucros e investimentos com um 

controle eficaz sobre os recursos financeiros que entram e saem nas 

empresas. Conforme as exigências sobre o administrador financeiro foram 

aumentando ao longo dos anos, foi demandada uma necessidade de 

especialização por parte do profissional. 

 No âmbito da ciência, pode ser subdividida hoje em três grandes grupos: 

Mercado Financeiro, Finanças Pessoais e Finanças Coporativas. O trabalho 

buscará enfatizar a importância da Administração Financeira dentro do 

Mercado Financeiro. 

 Gitman (1997, p. 190) define finanças como “a arte e a ciência de 

administrar fundos”. Empresas e pessoas possuem receitas e despesas, 

superávits e déficits em seus orçamentos. Finanças ganha representatividade 

no momento que é necessário administrar a distribuição dessas sobras e faltas 

de caixa. 

 Estreitamente relacionado à economia, ainda de acordo com Gitman 

(1997, p. 191), o administrador financeiro deve possuir conhecimento das 

possibilidades dentro do mercado financeiro, diretrizes e possibilidades de 

mudança nas políticas econômicas para a tomada de decisão nas operações 

comerciais, de forma a agregar o máximo valor possível à empresa. 
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1.2 MERCADO FINANCEIRO 

 

 O mercado financeiro é o ambiente onde ocorrem as trocas entre as 

pessoas ou empresas que têm dinheiro e as pessoas ou empresas que 

precisam de dinheiro. Essas permutas entre os agentes do mercado podem se 

dar através de informações, meios monetários para financiar dívidas, viabilizar 

crescimento, desenvolvimento da empresa, adiantar recebimento de recebíveis 

ou o capital de giro. 

 O mercado é, para Gitman (1997, p. 191), um local onde provedores e 

tomadores de recursos podem negociar diretamente. Dentro desse ambiente, 

observamos dois tipos básicos de mercado: o mercado monetário e o mercado 

de capitais. O mercado monetário tem como objeto de negociações 

instrumentos de dívidas de curto prazo, enquanto o mercado de capitais 

transaciona títulos de longo prazo, como debêntures e ações. 

 Antes de estarem sendo negociados no mercado monetário ou de 

capitais, os títulos são emitidos primeiramente no mercado primário. No 

mercado primário, a captação de recursos é recebida diretamente pelo emissor 

do título, seja ele uma empresa ou o governo. 

 O mercado secundário, por sua vez, é responsável pela venda dos 

títulos emitidos no mercado primário, transferência de propriedade. Pode-se 

dizer, então, que o segundo possui como objetivo prover liquidez aos títulos 

negociados no primeiro. 

 Agrupando os conceitos anteriores, podemos utilizar o conceito de Assaf 

Neto (1999) que define o mercado de capitais como um sistema de valores 

mobiliários, que tem como objetivo proporcionar liquidez aos títulos de emissão 

de empresas e viabilizar seu processo de captação. É formado pelas bolsas de 

valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas.  

 Dentro do ambiente de bolsas de valores, temos a presença de negócios 

envolvendo ações, objeto foco desse trabalho. Uma ação representa a menor 

parcela do capital social de uma sociedade por ações. Elas podem ser 
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ordinárias, dando direito a voto nas assembleias, ou preferenciais, com 

preferência no recebimento de dividendos e proventos distribuídos (Fortuna, 

2008). 

 Parafraseando Peter Lynch — famoso gestor de fundos      

estadunidense —, a companhia aberta é a instituição mais democrática do 

mundo: não importam raça, sexo, religião ou nacionalidade, qualquer um pode 

tornar-se sócio de uma empresa de capital aberto, por meio da compra de 

ações. É um exemplo da verdadeira igualdade de oportunidade. 

 

 

1.3 ÍNDICES DE MERCADO 

 

 Índices de bolsas são indicadores que têm por finalidade mensurar o 

desempenho médio do mercado acionário como um todo, ou de um grupo de 

ações específico ao longo do tempo, como uma cesta de ativos. Esses 

desempenhos individuais de cada um dos ativos que compõe essa cesta 

podem variar, por fatores internos ou externos, impactando positiva ou 

negativamente no retorno do índice dentro dos períodos analisados. No Brasil, 

o principal índice de referência para o mercado é o Índice Bovespa. 

 

 

1.4 HIPÓTESE DO MERCADO EFICIENTE 

 

 Para Ross, Westerfield e Jaffe (1995, p. 279) um mercado de capitais 

com um bom nível de organização, tal como a BM&F Bovespa ou a New York 

Stock Exchange (NYSE), é eficiente. Isso significa que o mercado refletiria 

rapidamente qualquer informação disponível precificando os ativos negociados. 

 A hipótese de Fama e Grava (1970) defende que o mercado só se 

manteria eficiente se continuasse a manter essa agilidade para ajustar os 

preços dos ativos conforme as informações fossem disponibilizados, 

impossibilitando, dessa forma, ganhos anormais (retornos superiores ao 



21 
 

 
 

retorno, ajustado ao risco de determinado ativo). Dessa forma, possuir 

informações sobre esse mercado não alteraria o retorno esperado. 

 Brealey e Myers (1995) defendem que, dado um mercado eficiente, a 

compra ou venda de um ativo, ao preço que está sendo negociado no 

mercado, nunca será uma transação com um Valor Atual Líquido positivo. Se 

essa compra gerar um valor atual líquido positivo para o comprador, terá que 

proporcionar um valor atual líquido negativo para o vendedor. 

 Fama e Grava (1970, p. 387) ainda defendem que, para que um 

mercado possa ser eficiente, algumas condições teriam que se enquadrar, tais 

como: inexistência de custos de transação na negociação desses ativos, todas 

as informações disponíveis estão isentas de custos para os participantes do 

mercado e uma expectativa homogênea em relação aos retornos futuros de 

cada título. 

 O mercado seria eficiente no processamento da informação. Essas 

informações viriam dentro das exigências legais e de acesso em tempo igual a 

todos os envolvidos no mercado. Cada nova informação seria processada, 

eficientemente, ajustando, por conseguinte, o preço dos ativos negociados. 

 As condições de funcionamento dos mercados financeiros propostas por 

Fama e Grava (1970) envolvem condições muito restritivas. Ao longo de 

algumas décadas não foram feitos grandes questionamentos acerca da HME. 

Entretanto, não deixaram de serem observadas algumas anomalias nos 

mercados, em períodos muito curtos de tempo, por exemplo, de um dia para 

outro. Essas evidências não foram suficientes para falsificar a HME, tendo em 

vista que as janelas de tempo eram restritivas demais para serem 

transformados em lucros e os custos de transação dificultariam a extração de 

vantagens. Henwood (1997)  acreditava que essas anomalias não seriam tão 

úteis para os especuladores. 

 Com a evolução das formas de negociação, aumentando a agilidade no 

repasse de ordens de compra e venda, bem como um maior acesso por parte 

dos investidores a ferramentas que auxiliassem no acompanhamento de 

cotações e a balizar a tomada de decisão, as evidências de anomalias 
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começaram a serem observadas pelo mercado com mais atenção, uma vez 

que representavam oportunidades de lucro no curto prazo. Aliando isso a uma 

redução dos custos envolvidos nas transações do mercado, especuladores 

puderam buscar desenvolver estratégias para se beneficiar dessas distorções. 

 

 

1.5 ANÁLISE TÉCNICA 

  

 Noronha (2006, p.1) define a análise técnica como a ciência que busca, 

através do estudo de registros gráficos multiformes, associados à formulação 

matemático-estatísticas, incidentes sobre preços, volumes e contratos em 

aberto do passado e do corrente período dos diferentes ativos financeiros, 

proporcionar condições para que se possa projetar o futuro caminho dos 

preços, com base na análise de padrões que se repetem. 

 Ainda segundo Noronha (2006, p.11), gráficos são a principal ferramenta 

de análise técnica. São tão importantes que, quem sabe interpretar suas 

informações corretamente, pode até se dar o luxo de dispensar todas as outras 

ferramentas. 

 No início do século XX, Charles Dow estudou o histórico de índices, que 

refletiam o desempenho e comportamento médio das Bolsas de Valores. Ele 

observou que o mercado não é aleatório, que há lógica nos seus movimentos, 

que há o seguimento de tendências. Os gráficos expressam todas as 

informações relevantes acerca dos ativos. O investidor, para obter um retorno 

atrativo no mercado, poderia utilizar os gráficos para identificar tendências e 

investir ao seu favor. Até o ponto em que essas evidências não se sustentem 

ou indiquem o contrário. 

 As expectativas, prazos e formas de interpretação individuais geram 

posicionamentos diferentes para cada um dos investidores que opera no 

mercado. Essa divergência de opiniões forma a oferta e a demanda, que faz 

com que os preços oscilem conforme os grupos de opiniões se movimentam e 



23 
 

 
 

atuam. O gráfico reflete todos esses movimentos e na análise gráfica, segundo 

Elder (2004, p. 40) os analistas buscam identificar, através das marcas 

deixadas nos gráficos, aonde cada grupo venceu o outro, identificar esses 

padrões e, posteriormente, aplicar para tentar antecipar alguma tendência. 

 Ainda completa sua visão gráfica dizendo que a análise técnica é a 

psicologia social aplicada, o ofício de analisar o comportamento de massa em 

busca de lucro (Elder, 2004, p. 41). 

 

 

1.6 INVESTIMENTOS 

  

 O investimento de capital atua como um agente para transmitir 

movimento dentro do país, permite que os setores da economia tenham 

dinamismo e alavancagem. Os agentes de investimento são aqueles que 

aplicam sua disponibilidade de capital na tentativa que obter ganhos futuros. 

Tem como busca constante a maximização do retorno de seus investimentos, 

que só é possibilitada através de uma escolha eficiente de alocação dos seus 

recursos. 

 Para decidir quanto e aonde alocar os seus recursos em cada tipo de 

investimento, o administrador financeiro precisa conhecer as opções 

disponíveis no mercado e o funcionamento de cada uma dessas possíveis 

escolhas, de forma a fazer a alocação de acordo com o prazo necessário e o 

seu perfil. 

 No momento em que realiza a aplicação de recursos em um 

investimento, abre-se mão de utilizar esse montante hoje em outras áreas. Ao 

tomar esse tipo de decisão, o administrador renuncia possíveis receitas 

provenientes de outros projetos. Essas receitas perdidas na realização do 

investimento são encaradas como custos, esse custo é chamado de custo de 

oportunidade. O custo de oportunidade, segundo Ross, Westerfield e Jordan 
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(2008, p. 304), é a alternativa de maior valor se determinado investimento for 

aceito. 

 A medida que o tempo passa, o valor do dinheiro se transforma. Ao 

abrirmos mão de utilizar os recursos hoje, exigimos um ganho adicional futuro. 

Ainda segundo Ross, Westerfield e Jordan (2008, p. 380), esse ganho adicional 

futuro é chamado de taxa de juros da operação ou prêmio de risco. Esse 

prêmio de risco consiste no retorno excedente exigido de um investimento 

sobre um ativo de risco em relação àquele exigido de um investimento livre de 

risco. 

 A relação de risco e retorno ajuda na definição do item Investimento. 

Retorno é todo o ganho adicional que pode ser observado ao capital 

comprometido e risco, a incerteza do recebimento com relação ao valor 

comprometido. 

 

 

1.7 RISCO 

  

 Para Damodaran (1997), o risco, aplicado ao ambiente de investimentos, 

pode ser definido como a probabilidade de obtermos um retorno de 

investimento que seja diferente do previsto. Em linha com a definição de Ross, 

Westerfield e Jordan (2008 p. 413), a parte não prevista do retorno, resultante 

das surpresas, é o verdadeiro risco de um investimento. 

 Se sempre recebermos exatamente aquilo que esperamos, o 

investimento torna-se livre de risco, em função de sua previsibilidade. 

 Risco, no trabalho de Groppeli e Nikbakht (2002), é o grau de incerteza 

associado a um tipo de investimento. Quanto maior for a volatilidade dos 

retornos de um investimento financeiro, maior será o seu risco. A teoria 

moderna do portfólio diz que, quando dois projetos apresentam os mesmos 

retornos esperados, escolhe-se o que apresenta menor risco. 
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 O risco total de um ativo ou de uma carteira, desenvolvida por Markowitz 

em 1952, é o resultado da combinação do risco não diversificável ou 

sistemático que é a parcela causada por eventos não controláveis pela 

empresa e o risco diversificável ou não sistemático, ou seja, uma parcela 

causada por eventos inerentes à empresa. 

 

 

1.7.1 Riscos sistemático e não sistemático 

  

 As duas divisões principais, quanto ao tipo de riscos envolvidos em uma 

carteira de ativos financeiros. Várias definições são utilizadas por diversos 

autores, mas todas convergem para o mesmo sentido. Damodaran (1997) diz 

que o risco sistemático (não diversificável), são as mudanças inesperadas em 

fluxos de caixa gerados por flutuações que ocorrem em toda economia, devido 

à taxa de juros, inflação e condições de economia em geral. Esse risco está 

inerente a todos os ativos financeiros negociados no mercado, com cada ação 

reagindo de forma diferente diante de cada conjuntura estabelecida (Assaf 

Neto, 1999). 

 O risco não sistemático é inerente a própria empresa ou a um 

determinado setor, ou seja, são acontecimentos que afetam apenas o ativo ou 

setor abordado. É a parcela de risco da carteira do cliente que pode ser 

mitigada através da diversificação de portfólio, uma vez que a medida de risco 

não sistemático é baseada no desvio padrão dos retornos em questão. Gitman 

(1997) define como a parcela do risco de um ativo que está associada a causas 

randômicas, sendo a diversificação o mecanismo de defesa. 

 O gráfico que engloba os dois principais fatores de risco e a forma de 

mitigar o risco diversificável compõe a Figura 1. 
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Figura 1: Riscos sistemático e não sistemático.  

FONTE: SÁ, Geraldo T. de. Admnistração de investimentos, teoria de 
carteiras e gerenciamento de risco. Rio de Janeiro: QualityMark, 
1999. p. 175. 

 

 

1.8 FERRAMENTAS DA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 
  

 Um administrador financeiro, ao tomar as suas decisões, necessita 

fundamentar o processo decisório em ferramentas que esclareçam, sustentem 

e apontem viabilidade, ou não, dos inúmeros caminhos e linhas de atuação que 

podem ser seguidas.  

 Tendo em vista que toda a tomada de decisão é feita baseada apenas 

em cenários nos quais o administrador dispõe de pouquíssimas certezas — 

com decisões estratégicas que podem impactar substancialmente tanto na 

direção da organização envolvida, quanto no mercado que o cerca — se torna 

necessário à existência de suportes no momento de decisão. Utilizando como 

base técnicas ponderando as fontes de informações e análises disponíveis de 

forma mais satisfatória e alinhada com os objetivos da organização na qual ele 

está inserido, busca-se tentar prever e mitigar os riscos envolvidos em suas 

escolhas, amparado nessas ferramentas. 
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1.8.1 Desvio-padrão 

  

 Ao tomar uma decisão financeira em um ambiente que é rondado por 

incertezas, as médias de retornos passados dos ativos são utilizadas para 

julgar sua atratividade. O risco envolvido para prover os retornos desses ativos 

é chamado de desvio padrão. É utilizado nas decisões como valor de risco, 

baseado nas médias de retornos. Dessa forma, se é tomada uma decisão, 

supõe-se que a média de retorno é satisfatória, sendo o desvio padrão o risco 

dessa série de retornos. Quanto maior o desvio padrão, maior o risco 

envolvido.  

 Conforme referência anterior, o desvio padrão é utilizado como forma de 

mensurar o risco. Dentro do item risco, há o risco sistêmico e não sistêmico. 

Tanto o risco sistemático quanto o risco não sistemático são englobados dentro 

da fórmula do desvio-padrão. 

 O risco pode ser medido pela variância ou pelo desvio-padrão da 

distribuição de probabilidades em torno do valor do retorno esperado, de 

acordo com Sanvicente e Melaggi Filho (1996). Com isso, busca-se obter uma 

média, em relação ao seu valor esperado, dos afastamentos dos diversos 

valores possíveis da variância. É o indicador estatístico mais comum em 

relação ao risco de um ativo, medindo a dispersão em torno de um valor 

esperado, sendo este o retorno mais provável desse ativo (Gitman, 1997). 

 Dentro das abordagens de desvio-padrão, é observado que ele 

considera o risco como a variabilidade de ambos os lados do valor que se 

espera. Quanto maior essa variância for, menos confiança pode-se ter nos 

resultados associados a um investimento nesse ativo. Na Figura 2, está 

expressa a fórmula do desvio-padrão. 
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Figura 2: Equação do desvio-padrão. 

 

 

1.8.2 Correlação 

  

 Correlação pode ser definida como o grau que duas ou mais variáveis se 

relacionam, dado certo período de verificação (Assaf Neto, 1999). Se 

considerarmos apenas duas variáveis, a correlação entre as duas é chamada 

de correlação simples. Caso sejam utilizados mais do que duas variáveis, 

passamos a chamar de correlação múltipla. No contexto de tomada de decisão 

financeira, a correlação recebe uma atenção especial no âmbito de 

diversificação de carteira, onde se pode compor um portfólio onde os retornos 

esperados de cada ativo sejam diferentes para se adaptar à situações 

econômicas diversas. 

 A correlação entre duas variáveis quaisquer, escolhidas de forma 

randômica, é analisada pelo seu coeficiente, cujo valor pode oscilar de -1,00 

(correlação negativa perfeita) até +1,00 (correlação positiva perfeita), de acordo 

com Sanvicente e Mellagi (1996). Caso haja independência entre essas 

variáveis, o coeficiente que mede a correlação será zero. 

 A função da correlação, na obra de Brigham e Houston (1999) é medir a 

tendência de dois ativos realizarem movimentos semelhantes. O coeficiente de 

correlação varia de -1,00 (correlação perfeitamente negativa) a + 1,00 

(correlação perfeitamente positiva). Ações que possuem correlação 

perfeitamente positiva tendem a se movimentar — tanto para cima quanto para 

baixo — aderentemente. Compor uma carteira de ações com essas duas 

carteiras seria tão arriscado quando se posicionar em cada uma das ações 

individualmente. A diversificação de risco completa ocorre quando compomos 

uma carteira com duas ações cuja correlação seja perfeitamente negativa. 
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 As Figuras 3 e 4 mostram as possibilidades de correlação positiva e 

negativa entre os ativos, em três níveis de intensidade cada. 

 

 

Figura 3: Diagrama da correlação positiva entre as variáveis. 

FONTE: <http://www.lugli.com.br/2008/02/diagrama-de-dispersao/>. 

 

 

 

Figura 4: Diagrama da correlação negativa entre as variáveis. 

FONTE: <http://www.lugli.com.br/2008/02/diagrama-de-dispersao/ 

 

 

http://www.lugli.com.br/2008/02/diagrama-de-dispersao/
http://www.lugli.com.br/2008/02/diagrama-de-dispersao/
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1.8.3 Índice de Sharpe 

  

 A proposta do vencedor do prêmio Nobel de 1990 consistia em utilizar 

um índice para poder realizar a comparação entre duas possibilidades de 

investimento que possuíssem a mesma natureza de risco. Utilizou-se o 

sobrenome de seu criador, William Forsyth Sharpe, no índice.  

  

Figura 4: Fórmula do Índice de Sharpe. 

  

 A fórmula do Índice de Sharpe — exposta na Figura 5 — é composta, no 

período analisado, pela diferença entre a média aritmética dos retornos 

excedentes do investimento e a taxa livre de risco — que pode representar um 

custo de oportunidade. O resultado dessa diferença é dividido pelo desvio 

padrão desses retornos. 

 A leitura que pode ser feita desse índice é que, comparando produtos de 

mesma natureza, ele busca identificar qual deles obteve o melhor retorno em 

relação ao risco a qual estava exposto no período analisado É uma média de 

Risco/Retorno. 

 É preciso, no entanto, ter em mente que alguns pontos são importantes 

de serem observados. Destacam-se três pilares de suma representatividade: 

a) devem ser comparados investimentos que possuírem o Índice de Sharpe 

calculados pelos mesmos critérios (mesmo período, número de dados, 
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critérios). Dessa forma, os fundos poderão ser perfeitamente 

comparáveis, e o que tiver o maior Sharpe, será melhor; 

b) conhecer os numeradores e denominadores que fizeram que o Sharpe 

resultasse naquele número específico; 

c) ter em mente que a análise feita pelo índice é referente a retornos e 

valores passados do investimento, sendo impossível prever 

rentabilidades a partir dele. Deve ser encarado como um mecanismo 

para tentar indicar uma volatilidade futura, sendo essa medida pelo 

desvio padrão. 

 

 

1.9 ESTRATÉGIA DE PARES 

  

 De acordo com Gatev (1999), foi uma estratégia desenvolvida na década 

de 1980 por um grupo de matemáticos, físicos e profissionais de TI, liderados 

por Nunzio Tartaglia, que criaram algoritmos para comprar e vender ações aos 

pares, buscando operar distorções temporárias no mercado. Posteriormente 

revelada ao público, as premissas da estratégia eram bastante simples: 

encontrar pares de ativos que apresentassem preços históricos similares. 

Quando a relação de preços divergisse, bastava apostar numa posterior 

conversão, comprando o ativo mais barato (long) e vendendo o ativo mais caro 

(short) (Pole, 2007). 

 Pair Trading, estratégia de pares ou arbitragem estatística, é uma 

estratégia não direcional (market neutral) de operação na qual os investidores 

podem auferir lucros em quaisquer condições de mercado: mercado altista 

(bullish), baixista (bearish) e mercado lateral (Kanamura, 2008). 

 O resultado dessas operações depende da relação entre o preço dos 

ativos, independendo do direcionamento do mercado. O objetivo da operação é 

quando ocorre a reversão à média. Caso isso não ocorra, ou deve-se abortar a 
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situação caso a distância da média passe a aumentar, ou pode-se terminar a 

operação em virtude do tempo decorrido. 

 Gatev, Goetzmann e Rouwenhorst (1999) testaram a estratégia de pares 

na New York Stock Exchange (NYSE) ao longo de 40 anos — 1962 até 2002. 

Observando os métodos quantitativos de especulação no mercado americano, 

suas atenções repousaram sobre a estratégia que é amplamente adotada por 

hedge funds e bancos de investimento, a arbitragem estatística. Após isso, 

desenvolveram um índice de retorno total, incluindo reinvestimento de 

proventos recebidos, para cada uma das ações analisadas. 

 Foi examinado o risco e retorno dos pares no período diário desde 1962 

até dezembro de 2002. O retorno médio anualizado foi de cerca de 11% para 

os melhores pares. Os resultados levantam uma discussão acerca do 

mecanismo e da performance dos preços relativos dos ativos analisados. O 

fomento da discussão é que, apesar da teoria considerar o mercado eficiente 

em relação às precificações (onde teoricamente não teríamos distorções), a 

prática mostra preços e resultados diferentes. 

 Para realizar a seleção dos pares, foram escolhidos os pares que 

minimizassem o quadrado da distância entre as duas séries de retorno total. A 

seleção dos autores foi feita em janelas de 12 meses, com as operações sendo 

realizadas nos 6 meses subsequentes. Quando os pares divergiam 2 desvios-  

-padrão da média, observada nos 12 meses do período de formação, as 

operações eram realizadas. Quando os preços dos pares retornavam à média 

ou no último dia dos seis meses em que os parâmetros eram válidos, as 

operações eram fechadas. Os resultados obtidos nas operações, seguindo os 

critérios estabelecidos foram atrativos. Os autores selecionaram dois grupos de 

pares: os top cinco e os top vinte com menor distância entre os pares; os pares 

top cinco tiveram retorno médio de 1,31%, os pares top vinte, retorno médio 

mensal de 1,44%. 

 No âmbito do mercado brasileiro, Perlin (2007) estudou, de 2000 a 2006, 

o comportamento e o retorno da estratégia de pares ao mercado de ações 

local. Buscando auferir lucro operando ineficiências temporárias na precificação 
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dos ativos no mercado, utilizou como base as 100 ações mais líquidas da Bolsa 

de Valores de São Paulo. Seu filtro definia que cada ação deveria ter 

apresentado preços de fechamento válidos em 98% das observações, 

aplicados em três frequências de dados — diário, semanal e mensal. 57 ativos 

foram encontrados no período diário, 92 no período semanal e 100 no mensal. 

 Perlin (2007) utilizou na sua abordagem a menor distância medida pelo 

quadrado da diferença dos preços normalizados. Após serem transformados 

para a mesma unidade normalizada, os pares eram formados pelos ativos que 

minimizassem a distância quadrada nas séries de preços do período de 

formação dos pares. Tendo feito isso, o autor criou uma regra para negociação, 

que compraria ou venderia o par no momento em que a diferença absoluta 

entra os preços normalizados do par cruzasse uma determinada distância “d”. 

Quando a distância fizesse o cruzamento para baixo, ocorreria a reversão de 

posição. O autor ressalta que a distância “d” não pode ser muito alta, pois traria 

poucos sinais de entrada/saída, mas também não pode ser tão baixa que gere 

excessivas operações, cujos rendimentos podem ser comprometidos pelos 

custos de transação. Foram testadas, dentro da estratégia definida, condições 

de compra e venda dos pares que variavam entre ,1,5 e 3 desvios-padrão, com 

os parâmetros localizados entre 1,5 e 2 desvios apresentando melhor 

desempenho. Na análise da frequência de dados, conforme já citado no 

parágrafo anterior, foram analisados períodos diários, semanais e mensais. No 

estudo feito por Perlin (2007), a frequência diária foi a que apresentou um 

melhor resultado, mesmo com as frequências semanais e mensais também 

sendo atrativas. Isso evidencia a natureza de curto prazo desse tipo de 

operação, que busca aproveitar anomalias nos preços das ações. 
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

  

 Este capítulo esclarece o roteiro do trabalho, especificando a origem dos 

dados, as ferramentas que serão utilizadas para os estudo comparativo entre 

as ações ordinárias e preferenciais do Ibovespa, visando buscar oportunidade 

de lucros e os procedimentos adotados para isso  

 

 

2.1 COLETA DOS DADOS 

  

 Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos da base de dados do 

software de difusão de dados financeiros e roteador de ordens, CMA, do grupo 

CMA Solutions, uma empresa que, desde 1973, atua no desenvolvimento de 

soluções de tecnologia aplicadas aos mercados financeiros. 

 Nesta análise, foram utilizados os preços de fechamento ajustados das 

ações. Essa foi a metodologia adotada com o objetivo de refletir os eventos 

corporativos que ocorreram ao longo do período analisado. Isso significa que 

eventos como: dividendos, grupamentos, desdobramentos e bonificações estão 

incluídos nas séries de tempo. O estudo engloba o período de janeiro de 2009 

até junho de 2013, sendo analisados, nessa janela de tempo, os 1.110 pregões 

que ocorreram e seus respectivos preços de fechamento ajustados. 

 Para testar a eficiência da estratégia, foi adotada a viabilidade da 

estratégia proposta por Gatev et al. (1999), responsável por um estudo que 

tratava da aplicação da estratégia de pairs trading no mercado de ações 

estadunidense, em uma janela de 1962 até 2002. Seu critério para escolha 

foram ações que possuíram, pelo menos, um negócio em todos os dias do 

período analisado. 

 Além do critério de negociação definido anteriormente, as empresas 

escolhidas na composição do trabalho possuem ações Ordinárias e 

Preferenciais listadas em bolsa, com pelo menos um dos dois tipos de ações 
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compondo a carteira teórica do Índice Bovespa. Também foi verificada a 

disponibilidade de aluguel dos ativos, através de uma pesquisa no BTC (Banco 

de Títulos e Custódia), junto à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia 

(CBLC). Na Tabela 2, é possível observar a representatividade de cada uma 

das ações na composição do Índice Bovespa. 

 

                 Tabela 2 

Peso de cada ativo na composição do Ibovespa — 2013 

(%) 

ATIVOS 
PARTICIPAÇÃO RELATIVA 

PN ON Total 

Vale ............................. 8,820 2,696 11,516 

Petrobrás .................... 8,806 3,222 12,028 

Itaú/Unibanco ............. 4,914 -   4,914 

Bradesco ..................... 3,974 0,872   4,846 

Usiminas ..................... 2,410 0,209   2,619 

Gerdau ....................... 2,444      -   2,444 

FONTE: BM&F Bovespa. 

  

 A implementação da estratégia segue o modelo proposto por Gatev, 

Goetzmann e Rouwenhorst (1999), que a divide em duas partes. A primeira 

parte, aplicada nesse projeto, se dará entre o período de 02.01.2009 e 

30.12.2010. Esse espaço de tempo é chamado de período de formação dos 

pares. Após isso, ao longo da segunda metade do ano, se dá o período de 

operações (backtesting) da estratégia, onde os resultados, respeitando a 

parametrização anterior, são encontrados. 
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2.2 MATERIAL DE APOIO 

  

 Os dados de fechamento das ações foram coletados e lançados no 

programa Microsoft Excell 2013, utilizando a planilha eletrônica como 

ferramenta de auxílio para os cálculos estatísticos. Em combinação com os 

dados de fechamento ajustado, coletados no software de operações CMA, 

foram calculadas as Correlações, Sharpe, Desvio Padrão e Retorno Esperado. 

 

 

2.3 PERíODO DE FORMAÇÃO 

  

 Foi feito o estudo da correlação entre os pares de ativos apenas para 

verificar que o nível era alto entre os ativos selecionados, tendo em vista que 

são a mesma empresa. 

 Os pares relacionados e a correlação no período de pesquisa — entre 

janeiro de 2009 e dezembro de 2010 — mostraram correlações altas, conforme 

Tabela 3. Essas altas correlações são importantes, pois para aproveitar 

distorções de mercados são necessários esses níveis. Os níveis de correlação 

estão expressos na Tabela 3. 

 

            Tabela 3 

                                       Correlação ON e PN dos ativos selecionados 

PAIR TRADES CORRELAÇÃO 

PETR4 X PETR3 ......................................... 0,940386129 

GGBR3 X GGBR4 ....................................... 0,996223175 

ITUB3 X ITUB4 ........................................... 0,997047432 

VALE5 X VALE3 ......................................... 0,996996339 

BBDC3 X BBDC4 ........................................ 0,99665533 

USIM5 X USIM3 .......................................... 0,959202065 

             FONTE: Estudo realizada pelo autor. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

  

 O início das operações dá-se no primeiro dia de negociações — dia     

útil — após o final do período de formação, se estendendo até o último dia de 

negócios do mês de junho de 2013. 

 Ao longo do primeiro período, foram utilizados os preços de fechamento 

ajustados e o desvio-padrão dos ativos da série. As regras de operação 

obedeceram aos critérios de preço do valor sintético. Comprava-se o ativo de 

menor preço (long) e vendia-se (short) o de maior preço no início do segundo 

período — 03.01.2011. O período para as operações adotado foi o período 

diário, visto que a estratégia busca auferir lucros em distorções de curto prazo, 

com cada operação iniciada e fechada no mesmo dia. Todos os ativos 

analisados no estudo tiveram, ao longo do período que o estudo engloba, pelo 

menos um negócio realizado em cada dia.  

 Cada operação com pares gera quatro operações: uma compra (com 

posterior venda) da ponta long e uma venda (com posterior compra) da ponta 

short. No que diz respeito a custos operacionais, será levado em conta um 

preço fixo por cada ordem, uma vez que, ao longo dos últimos anos, houve 

uma redução significativa dos custos de negociação por parte das corretoras, 

motivado em grande parte pelo aumento da competitividade no mercado. Para 

cada ordem efetuada na montagem e desmontagem de cada uma das pontas 

da operação — total de quatro operações — será considerado um custo de 

corretagem de R$ 10,00 por ordem, independentemente do volume financeiro 

negociado. 

 Quando é realizada uma operação short, também conhecida como 

venda a descoberto, é necessário que seja feito o aluguel da ação em questão 

para que seja entregue ao comprador. O custo desse aluguel é pro-rata até o 

momento que o tomador devolva ao doador a ação alugada. Por ser uma forma 

de remuneração da carteira de investidores, que mantém posições compradas 

de longo prazo, o custo médio do aluguel dessas ações é reduzido ano após 

ano. Para efeitos de estudo, será considerado, ao ano, um custo médio de 

aluguel de 4% a.a. para as ações envolvidas. Em cada uma das operações de 
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pares, foi utilizada uma quantidade do ativo long que fosse equivalente a R$ 

100.000,00. Para o ativo short, foi considerado o mesmo valor financeiro. As 

quantidades foram arredondadas para múltiplos de 100 ações, seguindo o lote 

padrão negociados na Bolsa. O aluguel anteriormente citado é tomado junto ao 

Banco de Títulos e Custódia, da Companhia Brasileira de Liquidação e 

Custódia (CBLC).  

 Para que pudesse ser feito o cálculo do retorno das operações entre os 

pares foi adotada a seguinte forma de cálculo: os resultados foram reportados 

como um percentual relativo ao capital total utilizado: o financeiro do ativo long 

somado ao capital simulado ao ativo short. Essa metodologia foi escolhida pelo 

autor por ser mais conservadora. 

 Foram realizados, ao longo do segundo período do estudo, 617 

operações para cada um dos pares de ativos, com as seguintes rentabilidades 

expressas na Tabela 4. 

                   Tabela 4 

                                           Rentabilidade de cada um dos pares 

                                                                                                                   (%) 

PAIR TRADES RETORNO 

PETR4 X PETR3 ............................... 2,34 

GGBR3 X GGBR4 ............................. -1,40 

ITUB3 X ITUB4 .................................. 3,51 

VALE5 X VALE3 ................................ 1,69 

BBDC3 X BBDC4 .............................. -0,33 

USIM5 X USIM3 ................................ 0,31 

FONTE: Estudo realizada pelo autor. 

  

 No Gráfico 2, pode-se comparar o retorno de cada um dos pares em 

relação à sua exposição. 
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Gráfico 2 

                        Rentabilidade de cada um dos pares em relação à sua exposição 

 

FONTE: Estudo realizada pelo autor. 

  

 Em um ambiente de investimentos, sempre é importante que seja feito 

um comparativo, seja entre outros pares, índices de mercado, de renda variável 

ou renda fixa. Foi realizada, no Gráfico 3, uma comparação entre o Índice 

Bovespa, o CDI e os retornos dos pares na janela do estudo, que compreende 

janeiro de 2009 a junho de 2013. O CDI foi o ativo livre de risco selecionado, 

pois se enquadra como o benchmark mais adequado, uma vez que é o custo 

de oportunidade para grande parte das aplicações de renda fixa do País. 

 

 

 

 

 

 

-1,50% 

-1,00% 

-0,50% 

0,00% 

0,50% 

1,00% 

1,50% 

2,00% 

2,50% 

3,00% 

3,50% 

4,00% 

PETR4 X 
PETR3 

GGBR3 X 
GGBR4 

ITUB3 X 
ITUB4 

VALE5 X 
VALE3 

BBDC3 X 
BBDC4 

USIM5 X 
USIM3 

Retorno dos pares sobre sua exposição 

Retorno 



40 
 

 
 

Gráfico 3 

                                    Rentabilidade comparativa com benchmark 

 

FONTE: Estudo realizada pelo autor. 

 

 No Gráfico 3, foi utilizada a rentabilidade absoluta das operações no 

período. É observada uma performance fraca de resultados, mesmo em 

comparação com o Índice Bovespa, que ao longo desses três anos e meio de 

análise acumula uma alta modesta de 17,9%. 

 Pode-se observar que quatro pares, dos seis analisados no estudo, 

obtiveram resultados positivos, mostrando que é possível explorar distorções 

de mercado para obter lucros não direcionais. Não obstante, na comparação 

com o ativo livre de risco — neste estudo, o CDI — a rentabilidade líquida de 

todos os pares acabou sendo inferior. 

 Ao analisar somente o desvio padrão, par a par dos ativos envolvidos no 

estudo, é observado um risco maior nas operações com pares de ItaúUnibanco 

(ITUB4) e Vale (VALE5). Caso esse fosse o único fator decisivo para a tomada 
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Tabela 5 

Desvio-padrão dos Pair Trades 

PAIR TRADES DESVIO-PADRÃO 

PETR4 X PETR3 ................................ 0,01352405 

GGBR3 X GGBR4 .............................. 0,00855434 

ITUB3 X ITUB4 ................................... 0,01537623 

VALE5 X VALE3 ................................. 0,01991691 

BBDC3 X BBDC4 ................................ 0,01451452 

USIM5 X USIM3 .................................. 0,00908244 

FONTE: Estudo realizada pelo autor. 

  

 Ao utilizar a relação de risco/retorno presente nos pares, sendo o Índice 

de Sharpe a forma de balizar a tomada de decisão, é observado que os 

mesmos pares que possuíam um risco maior (ITUB3 x ITUB4 e VALE5 x 

VALE3) conseguiram remunerar a carteira de forma mais satisfatória em 

relação à exposição no período. 

 

Tabela 6 

Índice de Sharpe dos Pair Trades 

PAIR TRADES ÍNDICE DE SHARPE 

PETR4 X PETR3 ................................. 0,00894595 

GGBR3 X GGBR4 ............................... 0,00170138 

ITUB3 X ITUB4 .................................... 0,01163058 

VALE5 X VALE3 .................................. 0,01234042 

BBDC3 X BBDC4 ....................................... 0,00714606 

USIM5 X USIM3 ................................... 0,00477297 

FONTE: Estudo realizada pelo autor. 

 

 A análise que pode ser feita da tabela acima está em linha com a análise 

dos desvios-padrão. Os pares com maior desvio-padrão — leia-se risco ou 

volatilidade — conseguiram rentabilizar a carteira de forma superior aos outros 

pares, pois se expuseram a riscos maiores. 
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 Ao realizar a comparação da estratégia de pares, expressa no Gráfico 4, 

com a compra pura das ações anteriormente mencionadas, os resultados 

seriam mais significativos em alguns casos. Em outros casos, seriam 

observados prejuízos muito grandes, mesmo em relação ao índice que baliza 

os investimentos em renda variável — o Ibovespa. 

 

Gráfico 4 

Índice de Sharpe dos Pair Trades no Brasil — 2009 até jun/2013 

 

FONTE: Estudo realizado pelo autor. 
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2,34% 
-1,40% 

3,51% 1,69% 

-0,33% 

0,31% 

-18,54% 

-43,60% 

-5,53% 

-16,15% 

78,51% 

37,62% 

26,52% 

15,17% 

122,94% 

76,97% 

-39,40% 
-44,18% 

-60,00% 

-40,00% 

-20,00% 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

120,00% 

140,00% 

ATIVOS ISOLADOS x PAIR TRADES 



43 
 

 
 

conforme já mencionado anteriormente, diferenças de rentabilidade positivas e 

negativas. Entretanto, ao comparar a volatilidade da carteira, expressa nos 

Gráficos 5 e 6 — foram utilizados como exemplo os pares com maiores Sharpe 

e desvios-padrão —, é observado que a carteira do investidor oscilaria muito 

mais, em virtude do risco direcional a qual ele estaria exposto. 

 

Gráfico 5 

LS efetivo versus posicionamento em cada uma das pontas da operação (ITUB) 

 

FONTE: Estudo realizada pelo autor. 
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Gráfico 6 

LS efetivo versus posicionamento em cada uma das pontas da operação (VALE) 

 

FONTE: Estudo realizada pelo autor. 
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CONCLUSÃO 

 

 Dado o momento econômico que o País vive hoje, o estudo realizado 

neste trabalho não conseguiu entregar ao investidor brasileiro uma alternativa 

de investimento mais atrativa que o benchmark de renda variável — Ibovespa. 

 O cenário de deterioração fiscal enfrentado pelo governo, aliado à 

pressão inflacionária fez com que a taxa básica de juros do país sofresse altas 

consecutivas ao longo dos últimos meses, juntamente com a rentabilidade dos 

ativos atrelados à taxa livre de risco. Com base no retorno das operações 

efetuadas neste estudo, torna-se mais atrativo manter o capital do investidor 

aplicado em títulos atrelados à taxa de juros, tendo em vista que o seu retorno 

no período foi superior ao proporcionado pela exposição ao risco. 

 Os objetivos propostos previamente no início do estudo foram atingidos. 

Ao passo que se utilizou o embasamento teórico prévio à estratégia, o autor 

pôde expor os resultados da pesquisa com o leitor ciente e esclarecido do 

funcionamento, riscos envolvidos, retornos obtidos. 

 A estratégia de Pair Trading não foi eficiente, pois não conseguiu 

remunerar a carteira do investidor acima de seu benchmark (Ibovespa) e nem 

da taxa livre de risco, mesmo expondo a carteira a riscos inerentes ao mercado 

de renda variável. A escolha dos ativos foi baseada em ações que possuem 

participação representativa no Índice Bovespa, aliada à existência, no mercado, 

de ações ordinárias e preferências das empresas selecionadas, para que 

pudesse ser feita a estratégia de pares. As empresas elencadas para o estudo 

também possuem familiaridade dos investidores em geral. 

 O estudo foram aplicados em seis pares de ativos negociados na Bolsa 

de Valores de São Paulo, no período de 02.01.2009 até 28.06.2013, resultando 

em um número total de 3.702 operações ao longo do período de backtesting. 

O teste seguiu o modelo que apresentou melhores resultados no estudo de 

Perlin (2007), o modelo de frequência diária — high frequency. 
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 Ao passo que expôs a carteira do investidor ao risco do mercado de 

renda variável, sem para tanto, proporcionar uma remuneração acima do custo 

de oportunidade, a estratégia não se mostra eficiente. 

 Para otimizar os resultados, podem, complementarmente, ser testadas 

diferentes condições de compra e venda dos pares, como por exemplo o 

cruzamento da distância acima de um determinado desvio padrão para a 

entrada e a reversão da operação quando o par cruza novamente para baixo, 

de acordo com os teste de Perlin (2007). 

 Por fim, o trabalho busca ser mais uma ferramenta para auxiliar com 

subsídios na tomada de decisão do investidor. Espero que as técnicas aqui 

abordadas no estudo possam ser utilizadas por estudantes, pesquisadores e 

analistas financeiros. 
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