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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo empírico sobre os
efeitos da integração dos fatores ESG (Environmental/Social/Governance) e dos
preceitos dos Investimentos Socialmente Responsáveis (SRI) na carteira de
investimentos. Dessa forma, o exercício aqui presente almeja observar se, a adoção de
uma estratégia de investimento socialmente responsável, no Brasil, é capaz de gerar um
incremento positivo nos retornos de um portfólio.
Ao longo do artigo será discutido a literatura tradicional de finanças e sua
abordagem quanto aos fatores relevantes para a tomada de decisão na construção do
portfólio do investidor. Em contrapartida, serão expostos artigos científicos que, indo
além dos fatores para tomada de decisão tradicionais da literatura financeira, buscaram
incluir nos modelos para tomada de decisão variáveis ligadas ao comportamento do
investidor atrelado ao investimento socialmente responsável. Além disso, o presente
trabalho busca expor também artigos empíricos nos quais os respectivos autores, assim
como nesse artigo, buscam investigar o impacto desses fatores no retorno financeiro.
Por fim, os resultados encontrados pelo exercício aqui proposto buscam
enriquecer a discussão sobre os SRIs no Brasil. Portanto, espera-se que tais resultados
ofereçam uma perspectiva do tema mais atrelada ao investimento em companhias
brasileiras via ações. Vale ressaltar que tal análise tem como consequência ser restrita a
um universo menor de ativos, como é o caso dos ativos disponíveis na bolsa brasileira
(B³) que, com características de um país com mercado de capitais pouco desenvolvido,
possui poucos ativos e empresas listadas, prejudicando, dessa forma, a amplitude do
respectivo estudo.

Palavras-chave: Seleção de Portfólio, Investimentos Socialmente Responsáveis, ESG,
Mercado Brasileiro, Trade-off, CAPM, ISE, Modelo de 4 Fatores, Dados em Painel.
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1. Introdução
Considerações sobre aversão ao risco e diversificação remontam ao artigo de
Daniel Bernoulli sobre o paradoxo de São Petersburgo, no qual o autor afirma que é
preferível a divisão de bens que são expostos à um pequeno risco em diversas porções,
do que arriscá-los todos juntos (BERNOULLI, 1954). Em linha com esse conceito, desde
Markowitz (1952) observa-se que o norte para a decisão de investimentos concentra-se
nesse trade-off entre risco e retorno, com a finalidade de se trabalhar diversificado e
dentro da fronteira eficiente.
No entanto, ao analisar as tendências do mercado atual, percebe-se que, cada vez
mais os investidores passam a avaliar em suas decisões de investimento, além desse tradeoff, características atreladas aos impactos que o investimento pode causar na sociedade.
Esse movimento é muito bem ilustrado por posturas como a de Larry Fink, CEO da Black
Rock, quando esse passa a sinalizar para o mercado que mais do que nunca os riscos ESG
são um fator no processo de decisão em seu fundo, um dos maiores do planeta.
Com essa mudança no comportamento do investidor, surgem debate sobre o
impacto financeiro que a integração desses riscos pode gerar. Sendo a literatura do tema
inconclusiva, enquanto alguns defendem que o investidor estaria disposto a renunciar ao
retorno para um maior rating ESG de seu portfólio, outros já afirmam que, sendo mais
sustentáveis no longo prazo, ativos com rating maior tendem a gerar um maior retorno
no longo prazo.
Logo, o objetivo desse artigo é investigar se no Brasil os investimentos ESG têm
retorno abaixo ou acima do mercado. Para isso será utilizado o Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) da B³, cujo a carteira é composta por companhias que atendam os
critérios da B³ referentes à sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência
econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Sendo assim,
dispondo-se da carteira ao longo do horizonte de tempo definido, será adotado o modelo
de Carhart, a fim de se investigar se o alfa do índice é positivo.
Portanto, esse trabalho está dividido nas seguintes seções: A Seção 1 seria a
Introdução ao tema e objetivo do trabalho aqui colocada; a Seção 2 realiza uma Revisão
de Literatura, que passará desde a literatura de finanças até o estudo qualitativo e
empírico do universo dos investimentos socialmente responsáveis; a Seção 3 explica a
Metodologia do exercício proposto, desde o desenvolvimento dos modelos que explicam
o retorno dos ativos, à base de dados utilizada no presente artigo, e seu modelo
econométrico; a Seção 4 expõe os Resultados referentes ao modelo; por fim, encontramse também na Seção 4 a Conclusão tirada do trabalho, além de ressalvas e sugestões para
futuros trabalhos.
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2. Revisão de Literatura
a. Modelos de Finanças
i. De Markowitz ao CAPM
Segundo Markowitz (1952), o investidor deve ou pelo menos deveria, através de
seu portfólio, maximizar sua expectativa de desconto, ou seja, maximizar seus retornos
esperados. Dito isso, Markowitz explicita que, além dessa relação do retorno como sendo
determinante para o comportamento e a tomada de decisão do investidor, enquanto o
retorno esperado seria algo desejável a esse, a variância desse retorno seria algo
indesejável. Logo, as crenças do investidor sobre os ativos são avaliadas por meio dessa
relação entre a esperança e a variância dos retornos.
Seguindo essa relação entre as duas variáveis, a hipótese inicial proposta por
Markowitz ganha algumas variações, como esse mesmo expõe que, considerando Hicks
(1939), esses retornos antecipados incluem um certo grau de aversão ao risco, fazendo
com que a taxa com a qual capitalizamos os returnos variasse com o risco. Tal variação
implica que a máxima anteriormente exposta deveria ser rejeitada, chegando ao ponto do
artigo que traz inicialmente a ideia de diversificação do portfólio já que, considerando
esses fatores e ignorando imperfeições do mercado, um portfólio diversificado que inclue
todos os ativos do mercado sempre será desejável em detrimento de qualquer outro
portfólio que não seja diversificado de tal forma.
Isso se dá pelo fato de que o investidor enfrenta um trade-off, visto que, enquanto
há uma relação positiva entre o retorno e o risco de um ativo, o primeiro é algo desejável
para o investidor, já o segundo algo indesejável. No entanto, Markowitz mostra que, para
cada nível de risco, o investidor tem a possibilidade de construir uma carteira que
maximize o retorno, trazendo assim o conceito da fronteira eficiente.
A grande contribuição de Markowitz com seu modelo é que, sendo os investidores
agentes racionais, todos investiriam em carteiras dentro da fronteira eficiente, já que essas
maximizariam seu retorno a um dado nível de risco, relacionado ao grau de aversão ao
risco de cada investidor. Posteriormente ao desenvolvimento do modelo de Markowitz,
esse foi sendo aprimorado ao longo do tempo por diversos autores.
Primeiramente, Tobin (1958), assumindo hipóteses como o mercado é perfeito e
que o horizonte de tempo para investimento é igual entre todos os investidores, propõe
uma nova fronteira eficiente, que é a combinação entre a fronteira eficiente de Markowitz
e o ativo livre de risco, sendo esse um ativo sem risco de crédito que todos os investidores
poderiam aplicar e tomar emprestado sobre sua respectiva taxa de retorno. Essa nova
fronteira eficiente gera uma maior inclinação e, por dedução, essa seria a carteira de
mercado, onde todos os investidores alocariam. Sendo assim, Tobin define a Linha de
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Mercado de Capitais, a qual contém todas as combinações possíveis entre o ativo livre de
risco e a carteira de mercado.
Tal contribuição advém da seguinte suposição: definindo todas as carteiras
possíveis a serem construídas, com diversas combinações entre risco e retorno, e
estimando uma reta de Mercado de Capitais contendo as várias combinações entre o ativo
livre de risco e o ativo de risco, a decisão de alocação do investidor é deixada em função
do quanto ele está disposto a assumir risco em prol de uma maior expectativa de retorno,
alocando um maior montante no ativo de risco, do contrário, podendo abdicar de uma
maior expectativa de retorno em prol de uma menor volatilidade, alocando mais de seu
montante disponível no ativo livre de risco.
Matematicamente, para explicitar tal questão, considere um ativo livre de risco
com retorno 𝑟! e um ativo de risco com retorno 𝑟" . Dado que a proporção de alocação no
ativo de risco é denotada por 𝑦, infere-se que o retorno da carteira 𝑟# será a proporção do
montante alocado em cada um dos ativos, multiplicado pelo seu respectivo retorno, logo:
𝑟# = 𝑦 ∗ 𝑟" + (1 − 𝑦) ∗ 𝑟!
Adicionalmente, definindo esse como sendo o risco da carteira do investidor, dado
que o ativo livre de risco possui volatilidade zero, ou seja, seu retorno esperado é sempre
igual ao seu retorno efetivo, com uma proporção 𝑦 do ativo com risco, o desvio padrão
da carteira, também uma medida de risco, passa a ser o desvio padrão do ativo de risco
ponderado pelo montante alocado nesse. Dito isso, se 𝜎# seria o desvio padrão da carteira
e 𝜎" o desvio padrão do ativo arriscado:
𝜎# = 𝑦 ∗ 𝜎"
Esse seria o trade-off entre o aumento do retorno esperado da carteira completa
por unidade de desvio padrão adicional, o que foi posteriormente definido como sendo o
Índice de Sharpe, desenvolvido por William F. Sharpe em 1966 como segue abaixo:
𝑆=

𝐸 .𝑟" / − 𝑟!
𝜎"

A fim de se concluir o exposto até então, segue abaixo as representações gráficas
dos modelos expostos até então, retiradas, respectivamente, do paper de Markowitz e do
livro “Investments” de Bodie, Kane e Marcus:
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Figura 1: Portfolios eficientes de Markowitz

Figura 2: Linha de Mercado de Capitais de Tobin

Por fim, o Capital Asset Pricing Model (CAPM) foi desenvolvido em Sharpe
(1964), Lintner (1965), e Mossin (1966). Nesse modelo, os investidores ainda otimizam
suas carteiras à lá Markowitz e traçam a fronteira eficiente com todos os ativos de risco
disponíveis no mercado, tendo cada ativo seu respectivo peso. No entanto, se supõe que
todos os investidores possuem o mesmo universo de ativo e os mesmos dados, assim
como a mesma taxa livre de risco. Sendo assim, é esperado que a linha de alocação de
capital também seja idêntica entre todos os investidores, ao ponto de que a carteira de
mercado, ou seja, a carteira de risco que contêm todos os ativos, seria mantida por todos
os investidores, além disso, a linha de mercado de capitais, conceito já exposto por Tobin,
seria igual à todas as retas individuais de alocação de capital para cada investidor nesse
mercado, sendo cada uma dessas as linhas de alocação de capital de cada investidor.
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O conceito novo trazido pelo CAPM seria primeiramente a carteira de mercado, a
qual contém toda a riqueza do mercado, enquanto o peso de cada ação nela seria a
proporção do valor de mercado do ativo em relação ao valor total do mercado. A partir
dessa condição, conseguimos chegar no prêmio de risco da carteira de mercado, mais
conhecido como Beta. Esse beta, individual para cada ativo, mediria a sensibilidade de
cada ativo para com oscilações da carteira de mercado, logo, o beta da própria carteira
ótima de mercado seria 1, enquanto que o beta de um ativo individual seria dado pela
seguinte expressão, considerando que 𝑟$ seria o retorno da carteira de mercado, 𝑟% o
retorno do ativo i, e 𝜎$' seria a variância da carteira de mercado, logo:
𝛽% =

𝐶𝑜𝑣 (𝑟% , 𝑟$ )
𝜎$'

A partir disso, de acordo com o CAPM, podemos calcular a expectativa de retorno
de qualquer ativo considerando a taxa livre de risco, o prêmio de risco do mercado e a
sensibilidade do ativo quanto à carteira de mercado, ou seja, o seu beta, dessa forma, para
qualquer ativo i:
𝐸 (𝑟% ) = 𝑟! + 𝛽% ∗ [𝐸(𝑟$ ) − 𝑟! ]
Logo, a partir desse modelo, conclui-se que a carteira de mercado é eficiente e que
o prêmio de um ativo de risco é proporcional ao seu beta. Portanto, percebe-se que a
contribuição trazida pelo CAPM parte de suas premissas. Nelas, o investidor não mais
aloca sues recursos na Linha de Mercado de Capitais de Tobin, e passa alocar na Security
Market Line (SML), onde todo ativo individual possui a taxa de retorno em função do
risco sistemático e não diversificável, ou seja, o risco de mercado, representado pela
diferença entre o retorno esperado da carteira de mercado e o retorno do ativo livre de
risco. Por fim, se o retorno do ativo é explicado apenas pela sensibilidade que ele possui
em função do prêmio de risco de mercado, o CAPM mostra que o risco específico da
empresa é eliminado pelo processo de diversificação da carteira de mercado.

ii. Fama & French: Taste for Assets e outros
Modelos
Em Fama e French (2007), percebe-se a existência de uma discussão por parte da
academia que tangencia essas questões ligadas à sustentabilidade, visto que, no artigo
citado, os autores descartam a premissa da inexistência de um nível de preferências por
determinados ativos por parte desse investidor, podendo ser essas preferências
determinadas por características da empresa, desde suas práticas até o seu tamanho.
Diante disso, o artigo considera que essas preferências gerariam distorções no mercado,
da mesma forma que as causadas pelos já discutidos na literatura “investidores mal
informados”, os quais distanciariam a carteira de mercado da carteira ótima, sendo essa
distância dada pela diminuição da diversificação da carteira entre outros fatores,
afastando-se, portanto, da carteira de máximo Índice de Sharpe, ao se levar em conta as
preferências do investidor. Portanto, o artigo ataca o CAPM por esse concentrar todo o
risco na carteira de mercado.
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Neumann e Morgenstern (1947) de teoria clássica de utilidade sob incerteza: (i)
minimizar o desvio padronizado entre u(ER) utilidade do retorno esperado do modelo e
Eu(R), sendo a utilidade esperada do retorno sob a perspectiva da teoria de finanças
tradicional; e (ii) minimizar o desvio sob a perspectiva ética do investidor
(BALLESTERO et al., 2012). Isso corrobora Bollen (2007) que argumenta que os
investidores podem possuir uma função utilidade multivariada, que incorpora um
conjunto de valores pessoais e da sociedade, além da relação risco-retorno.
Em Dorfleitner, Leidl, Reeder (2010), consideram que um retorno social S,
podendo ser esse determinístico ou estocástico, seria dado pelo somatório dos retornos
sociais dos N ativos presentes na carteira de Markowitz, sendo esses ponderados por seus
respectivos pesos x na carteira, logo:
(

𝑆" = 7 𝑥% 𝑆%
%)*

Já em Drut (2009), considera-se 𝜑% um socially responsible rating associado ao
seu respectivo ativo. Adicionalmente, a partir de um rating 𝜑" almejado pelo investidor,
em seu problema de maximização, esse inclui seu rating almejado como uma restrição à
maximização tradicional do Índice de Sharpe. No entanto, apesar da existência de
desenhos teóricos que exponham de diferentes formas a inclusão de questões sociais na
construção do portfólio do investidor, até então carece na literatura tal modelagem sob o
ponto de vista empírico, ou seja, alguma proxy que realmente reflita na realidade retornos
sociais ou preferências éticas que impactem no problema de maximização do investidor.
Portanto, inicialmente nessa seção do presente artigo, foi sugerido que esses
modelos mais recentes, além de causar as já expostas distorções no mercado que faziam
com que os investidores se afastassem da carteira de Markowitz, poderiam aproximar os
modelos mais recentes de finanças à discussão dos SRIs, como já é feito nos outros
modelos que foram explicados mais rapidamente, apesar de apresentarem grandes
contribuições no sentido de quantificar as questões éticas na construção do portfólio do
investidor, trazem também uma importante implicação: o investidor não só maximiza sua
utilidade por critérios de maximização de retorno para uma menor volatilidade possível,
nem a maximiza simplesmente por critérios financeiros.
A partir desses modelos, pode-se inferir também que os investimentos em
determinados ativos para o investidor podem ser tratados como bens de consumo, os quais
tem uma parcela de sua utilidade atrelada à atividade exercida pela empresa representada
por determinada ação. Do contrário, empresas que exercem atividades que vão contra
questões éticas e morais do investidor, ou que, na percepção dele, implicam em
externalidades negativas ao seu meio, podem ter a utilidade de seus ganhos financeiros
diminuídas por tais questões, sejam essas empresas fabricantes de armas, produtores de
tabaco ou que impactam negativamente no meio ambiente. Dessa forma, o taste for assets
definido por Fama e French não deve ser somente encarado como fato gerador de
disagreement no mercado sob um âmbito mais macro, como também pode afetar
diretamente o preço de determinadas empresas, que podem tanto ser beneficiadas ou
prejudicadas por sua atividade principal, atraindo, portanto, um maior ou menor número
de investidores.
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b. SRIs e fatores ESG
Entre 2016 E 2018, o montante de ativos em estratégias de investimento
sustentável cresceu 38%, resultando num mercado de US$ 12 trilhões nos EUA,
representando um quarto de todos os ativos profissionais sob gestão (FOSTER, 2019).
Tais ativos são chamados SRIs (Socially Responsible Investments), pois integram
considerações sociais, ambientais e éticas na tomada de decisão dos investimentos
(RENNEBOOG; HORST; ZHANG, 2008).
Esse movimento se dá em conformidade com os ODSs (Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável), elaborados pela ONU. Segundo a ONU, os ODSs seriam
17 objetivos e 169 metas, adotados por 193 países-membros das Nações Unidas através
da nova agenda de desenvolvimento sustentável, intitulada “Transformando Nosso
Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, na Cúpula do
Desenvolvimento Sustentável, realizada na sede da ONU em Nova York, em setembro
de 2015. A Figura 1 contém os 17 ODS.
Figura 3: Objetivos de Desenvolvimento Sutentável
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Do ponto de vista dos gestores de fundos e do mercado como um todo, esse
crescimento da demanda por ativos socialmente responsáveis, e documentos como os
ODSs é refletido por uma maior busca por certificados, garantias e metodologias que
assegurem que os ativos nos quais o investidor aloca seu capital seguem preceitos éticos,
tanto do ponto de vista socioambiental como na governança da empresa. Esse conjunto
de critérios está contido nos riscos ESG (Environmental, Social and Governance), que
contemplam uma série de métricas de risco que verificam se a operação de determinada
empresa encontra-se em linha com a minimização desses riscos, que vão desde questões
do impacto da operação no meio ambiente, ao seu modelo de relacionamento com seus
stakeholders, até as características de sua estrutura de governança.
Para ilustrar a relevância da integração dos fatores ESG no atual universo dos
investimentos, principalmente dos mercados mais desenvolvidos, vale citar a carta escrita
por Larry Fink, CEO da Black Rock¹, para os CEOs das empresas as quais o fundo
investe, em 2019. Nela, o gestor afirma que o lucro não é inconsistente com o propósito,
mas sim, intimamente associado com esse.
Dessa forma a carta de Larry Fink não só mostra uma mudança nas tendências do
mercado em efetivamente se preocupar com questões sociais e ambientais, na orientação
de seus investimentos, como também mostra uma percepção de que essas preocupações
tendem a reduzir riscos de longo prazo, visto que a empresa passa a evitar questões mais
críticas como desastres ambientais. Portanto, com o lucro intimamente ligado ao
propósito da empresa, esse primeiro também está ligado fortemente a uma preocupação
com os riscos ESG. Em contrapartida, a minimização dos riscos ESG geraria um melhor
retorno ajustado ao risco, gerando consequentemente, um maior lucro.
Em linha com o movimento de popularização dos SRIs e da integração dos riscos
ESG, vale citar também o crescimento dos investimentos de impacto, os quais, indo além
do gerenciamento de riscos ESG, possuem o propósito de gerar um impacto positivo na
sociedade, com esse até vindo antes que o próprio retorno financeiro. Segundo J.P.
MORGAN (2010, p. 7), esses investimentos buscam conciliar o retorno financeiro com
resultado socioambiental mensurável. Esse crescimento é perceptível em uma tendência
11

de crescimento potencial até 2020, podendo ser ele de capital investido, com um aumento
entre US$ 400 bilhões e US$ 1 trilhão, e de lucro variando entre US$ 183 à US$ 667
bilhões (J.P. MORGAN, 2010, p. 6).
No Brasil, a B³ tem se mostrado favorável em prol de questões ligadas aos
investimentos socialmente responsáveis. Foi a primeira bolsa do mundo a aderir ao Pacto
Global da ONU em 2004 (B³, 2020), o qual tem o objetivo de mobilizar a comunidade
empresarial internacional sobre valores fundamentais das áreas dos direitos humanos,
relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Além disso, a B³ também se
envolve com outros movimentos que levam em conta questões ligadas ao clima,
(1) Gestora de fundos global com AUM (Assets Under Management) de US$ 6,47 trilhões, em 31 de
março de 2020.

igualdade de gênero, além de aderir aos PRI (Principles for Responsible Investments),
princípios geradores de uma rede internacional de investidores apoiada pelas Nações
Unidas, que almejam incorporar na decisão do investidor princípios atrelados à
sustentabilidade.
A Constellation, uma das maiores assets do país, construiu duas carteiras teóricas
com base em score ESG, sendo uma composta por empresas bem ranqueadas no índice,
e outra por empresas com o score baixo (Natalia Viri, 2019). Com esse exercício, os
gestores perceberam que em momentos de bull market, mais especificamente entre 2016
e 2018 no Brasil, com o mercado brasileiro em euforia, a performance da carteira de
empresas de score de sustentabilidade baixo é melhor. No entanto, ao se considerar o
desempenho desde 2009, início do exercício, com retornos acumulados em janelas de
quatro e cinco anos, a carteira “sustentável” possui resultados melhores, além do fato de
que, segundo Florian Bartunek, fundador da gestora, tal carteira também mitiga riscos de
longo prazo atrelados à desastres causados pelas empresas, ou até escândalos de
corrupção, como foi o caso da JBS e da Vale.
Por fim, observando a literatura empírica sobre o assunto, Friede, Busch e Bassen
(2015) analisam 2200 estudos já publicados sobre SRI, agregando-os em três tipos: os
que implicam em uma relação positiva dos fatores ESG com o desempenho da carteira,
os de relação neutra, e os de negativa. Aponta a diversidade de características de estudos,
principalmente por avaliarem o desempenho por métricas diferentes sobre diferentes
ativos, cada um da sua respectiva classe e região. Busca examinar as nuances de cada
12

artigo observado, sendo possível compreender a correlação entre os resultados
encontrados com especificidades das bases de dados, correlacionando a integração dos
fatores com o impacto da performance em cada tipo de ativo.
O artigo conclui que 47,9% entre os vote-count studies e 62,6% dos estudos de
meta-análise apontam correlações positivas entre a performance da carteira e o ESG,
sendo 90% dos apresentados dotados de, no mínimo, correlações não negativas. Além
disso, independente das variações de classe de ativos e regiões analisadas, já citadas, tais
correlações apresentam-se como estáveis ao longo do tempo, ou seja, independente do
ano do estudo e do horizonte analisado, a correlação majoritariamente positiva se
mantém. Por fim, algumas especificidades são trazidas à tona com o artigo, como uma
melhor performance da carteira a partir da minimização de riscos relativos apenas a um
dos fatores relacionados ao ESG, ou seja, uma melhora da performance quando, por
exemplo, há um maior desenvolvimento da empresa em questões relacionadas à sua
governança.
Assim, com todo esse panorama do mercado de investimentos socialmente
responsáveis, além de inúmeros estudos empíricos sobre o impacto da integração de
riscos ESG no retorno, e estudos comparativos entre investimentos socialmente
responsáveis e investimentos que não estão atrelados a esses preceitos éticos, ainda assim
a literatura e o mercado são inconclusivos quanto ao tema. Logo, o presente artigo busca
investigar se, para o investidor brasileiro, há um incremento em seu retorno, quando esse
adota a minimização de riscos ESG, ou, do contrário, ele tenha que abrir mão de parte de
seu retorno em prol de uma postura socialmente mais responsável.

3. Metodologia
a. Hipótese do Modelo
O presente trabalho busca investigar se, a adoção de uma estratégia socialmente
sustentável gera um impacto positivo no retorno de um portfólio. Dito isso, a hipótese
preliminar do modelo, a ser testada empiricamente é de que, a adoção de uma estratégia
socialmente responsável, no processo de seleção de portfólio do investidor brasileiro gera
um retorno em média positivo, se comparado a um processo que não assume estratégias
socialmente responsáveis, nem integra riscos ESG na escolha dos ativos.
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b. Modelo
Portanto, a fim de se testar a hipótese preliminar, a variável explicativa do modelo
assume o papel de alfa, proposto em Jensen (1968), já que, enquanto Jensen buscava
representar através do alfa o incremento médio de retorno no portfólio por unidade de
tempo, gerado pela capacidade do gestor em prever os preços dos ativos, o alfa no
presente exercício busca analisar o incremento médio de retorno no portfólio por unidade
de tempo, dado pela escolha da ação de uma empresa socialmente responsável, em
detrimento da ação de uma companhia qualquer. Essa portanto é a variável explicativa do
modelo.
Adicionalmente, o modelo busca integrar certas variáveis de controle que vão em
linha pelo proposto pela literatura de finanças. Dito isso, o modelo vai além do proposto
no CAPM, explicitado na Revisão de Literatura, e adota os fatores propostos em Fama e
French (1993) no modelo de 3 fatores. Esses fatores seriam, além do prêmio de risco de
mercado já proposto no CAPM, o tamanho da empresa, definido pelo Market cap da
companhia, além do índice Book-to-Market (B/M), definido pela relação entre o valor
contábil do patrimônio líquido da empresa e seu valor de mercado. Com esses fatores
definidos, o modelo de Fama e French se dá pela seguinte equação:
𝑟% − 𝑟! = 𝛼 + 𝛽* ∗ .𝑟+ − 𝑟! / + 𝛽' ∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝% + 𝛽, ∗

𝐵%
+ 𝜀%
𝑀%

Essa proposta se dá pelo fato de que, apesar de diversos autores terem encontrado
evidências positivas em favor do CAPM, em trabalhos como Black, Jensen, Scholes
(1972), e Fama, Macbeth (1973), outros autores futuramente, a partir do desenvolvimento
de testes, encontraram evidências que mostravam ineficiências do modelo,
principalmente pelo fato de que esse buscava determinar o retorno através apenas de uma
variável, o 𝛽% do ativo i atrelado ao prêmio de risco de mercado .𝑟+ − 𝑟! /. Dentre os
trabalhos que mostram essa ineficiência no CAPM, vale ressaltar Banz (1981) e Fama e
French (1992), além disso, dando um enfoque no mercado brasileiro, Málaga e Securato
(2004) mostram a superioridade do modelo de 3 fatores perante o CAPM para o universo
de ativos brasileiros.
Apesar do modelo de 3 fatores explicar mais do retorno dos ativos do que o
CAPM, após o seu desenvolvimento, os próprios Fama e French (1996, 2004) apontaram
que o modelo não explicava uma anomalia do mercado conhecida como estratégia de
momento. Essa estratégia consistia na compra de ativos que haviam tido um bom
desempenho nos períodos anteriores, dessa forma, o momento indicava uma certa
componente autorregressiva do retorno, já que esse poderia ser explicado, em parte, por
ele mesmo no passado. Dito isso, estudos iniciados a partir de Jegadeesh e Titman (1993)
mostravam esses retornos anormais positivos a partir da adoção dessa estratégia, no caso,
o artigo anteriormente citado, junto com Jegadeesh e Titman (2001) apontava essa
evidência para o mercado americano, assim como Rouwenhorst (1998) para o mercado
europeu e até trabalhos com enfoque no Brasil, como Lemos e Costa Jr. (1995).
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Com isso, chegamos finalmente aos modelos propostos a partir do trabalho de
Carhart (1997), os quais adicionavam ao modelo 3 fatores essa variável de momento, no
que viria a ser o modelo de 4 fatores, como sendo superior ao anteriormente proposto.
Além do trabalho de Carhart, a fim de se corroborar a superioridade do modelo, vale
ressaltar trabalhos como Brav, Geczy e Gompers (2000) e Liew e Vassalou (2000). Por
fim, para testar o impacto da adoção de estratégias socialmente responsáveis no portfólio
do investidor, adotou-se o modelo de 4 fatores de Carhart, como segue abaixo, utilizandose dos dados descritos na seção seguinte:
𝑟% − 𝑟! = 𝛼 + 𝛽* ∗ .𝑟+ − 𝑟! / + 𝛽' ∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝐶𝑎𝑝% + 𝛽, ∗

𝐵%
+ 𝛽- ∗ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜% + 𝜀%
𝑀%

c. Descrição dos Dados e Modelo Econométrico

A base de dados do presente trabalho contempla o universo de todas as ações de
empresas transacionadas na bolsa brasileira (B³), entre janeiro de 2010 e janeiro de 2020.
Primeiramente, quanto a essas ações, foi coletado através de dados secundários do banco
de dados da empresa de consultoria Economática observações mensais de retornos dados
em %, os quais, tirando-se a diferença entre tais retornos e a taxa livre de risco do período
(a ser definida adianta na seção), encontra-se a variável resposta do modelo econométrico
proposto, a ser mais bem explicitado no final da presente seção.
Além disso, através da Economática, foi também coletadas observações mensais
de volume transacionado das ações, dados em milhares de reais. Com os dados de volume
transacionado disponíveis, a base de dados das ações passou por um filtro de liquidez no
qual, todo ano, as ações eram ordenadas das mais líquidas às menos líquidas no período
e, após o cálculo da frequência acumulada do volume transacionado das ações, filtrou-se
para a realização do experimento apenas as 99% mais líquidas a cada ano. A finalidade
desse filtro, realizado anualmente, é a de retirar os ativos menos transacionados na bolsa
brasileira, além de, retirar ativos que sequer foram transacionados no respectivo ano, seja
por especificidades de cada empresa, além da possibilidade de serem ativos que sequer
estavam disponíveis na bolsa naquele respectivo ano, dado que a base contempla ações
disponíveis ao longo desses 10 anos. Com isso, a base de dados do presente trabalho
possui 263 ações diferentes distribuídas ao longo desses 10 anos, como disposta na tabela
abaixo:
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Ano

Número de
Ações

2010

169

2011

164

2012

155

2013

154

2014

145

2015

126

2016

120

2017

140

2018

139

2019

145

2020

160

Figura 4: Número de Ações por Ano na Base de Dados

Adiante na construção da base, a próxima variável inclusa no modelo seria a Taxa
Livre de Risco, para a qual adotou-se o retorno mensal do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI), extraído da plataforma de dados Bloomberg, visto que esse é
comumente utilizado pelo mercado de capitais brasileiro como benchmark de
rentabilidade, além de também ser proxy da taxa livre de risco em outros trabalhos
empíricos envolvendo o mercado brasileiro, como em Gonzalez; Matsumoto (2005).

CDI (% a.m)
16%
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2%
0%
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jan-12

jan-13

jan-14

jan-15
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jan-17

jan-18

jan-19

jan-20

Figura 5: Série Temporal do CDI mensal (%)

Adiante, o modelo é constituído também de algumas variáveis de controle, a
primeira utiliza-se do CDI como taxa livre de risco, com a finalidade de definir-se o
prêmio de risco de mercado no período. Sendo o prêmio de risco de mercado a diferença
entre o retorno da carteira de mercado e da taxa livre de risco, manteve-se a taxa livre de
risco como sendo o CDI, enquanto que assumiu-se que o retorno da carteira de risco de
mercado seria o retorno do Ibovespa, índice das ações mais negociadas da B³, amplamente
utilizado como proxy da carteira de mercado, como em Araújo e Fajardo (2006).
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Ibovespa (% a.m)
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Figura 6: Série Temporal do Ibovespa mensal (%)

As próximas variáveis de controle do modelo constituem-se por fatores de risco
de mercado que vão em linha com as variáveis contidas no modelo de Carhart, sendo
essas, respectivamente, o tamanho das empresas, o índice Book-to-Market, e a estratégia
de momento. Essas variáveis foram construídas No Núcleo de Pesquisa em Economia
Financeira (NEFIN), formado por professores do Departamento de Economia da
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.
Para a construção dessas variáveis, o NEFIN analisou ações transacionadas na B³
e definiu como elegíveis as ações que atendessem os seguintes critérios: elas deveriam
ser as ações mais transacionadas de cada empresa; deveriam possuir transações em pelo
menos 80% dos dias no ano anterior à análise, com volumes maiores que R$ 500.000,00;
e as ações deveriam estar listadas na bolsa antes de dezembro do ano anterior. Dessa
forma, ao atender esses critérios, o NEFIN construiu diferentes carteiras, com a finalidade
observar os fatores de mercado.
O primeiro fator observado, o tamanho das empresas, como construído pelo
NEFIN, será controlado pela variável Small Minus Big (SMB). Esse fator seria o retorno
de um portfólio posicionado como long em ativos com um baixo Market Cap, e short em
ativos com um Market Cap alto. Aprofundando no desenvolvimento desse fator, ao
atender os critérios de elegibilidade propostos, a cada janeiro do ano t, em função do
Market Cap de dezembro do ano anterior, as empresas são divididas em 3 quantis. Feita
a divisão, é computado os retornos de cada portfólio, como esses sendo a média dos
retornos das empresas ponderados pelo Market Cap em observações diárias. Dessa forma,
o fator SMB seria a diferença entre o Small portfólio e o Big portfólio, ajustado para
retornos mensais, conforme convenção definida no presente trabalho.
O segundo fator observado, o índice Book-to-Market das empresas, como
construído pelo NEFIN, será controlado pela variável High Minus Low (HML). Esse fator
seria o retorno de um portfólio posicionado como long em ativos com um alto índice
Book-to-Market, e short em ativos com um índice Book-to-Market baixo. Esse fator,
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assim como o anterior, segue o mesmo procedimento que culmina na divisão das ações
em 3 quantis, só que no caso, a cada janeiro do ano t, o mês de referência para o índice
Book-to-Market é junho do ano anterior. Da mesma forma, os retornos de cada portfólio
são computados, só que, no caso, são ponderados pelo índice Book-to-Market, também
em observações diárias. Dessa forma, o fator HML seria a diferença entre o High portfólio
e o Small portfólio, ajustado conforme convenção do presente trabalho.
Já o terceiro fator de mercado controla as anormalidades referentes à adoção da
estratégia de momento, evidenciada pelo fator Winners Minus Loser (WML), sendo esse
um portfólio long em ativos com altos retornos passados, e short em ativos com retornos
passados baixos. Nesse caso, a definição entre os portfólios Winners e o portfólio Losers
tem como referência, para cada mês t, os retornos acumulados entre o mês t-12 e t-2. Com
isso, o fator WML seria a diferença entre o retorno do portfólio Winners pelo do portfólio
Losers.
Por fim, a variável resposta do modelo, a assumir o papel de alfa gerado pela
adoção de estratégias socialmente responsáveis será uma dummy que define se a ação está
ou não no ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) da bolsa brasileira B³ naquele
respectivo ano, a qual foi construída manualmente no Microsoft Excel. O índice é uma
iniciativa relativamente nova no âmbito da América Latina, com o objetivo de criar um
ambiente de investimento compatível com as demandas da sociedade contemporânea
referentes ao campo dos investimentos sustentáveis e que levem em conta a
responsabilidade ética das corporações.
Criado em 2005 e financiado pela International Finance Corporation (IFC), braço
financeiro do Banco Mundial, em conjunto com a já citada B³ e o FGVCes, ambos
atuantes na construção metodológica do índice. Mais explicitamente, o índice é uma
ferramenta para análise comparativa das empresas listadas na B³ sob os aspectos que
envolvem os fatores ESG, o que, na visão da própria B³, incluem:
“[...]sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental,
justiça social e governança corporativa. Também amplia o entendimento sobre empresas e grupos
comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os em termos de qualidade, nível de
compromisso com o desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e prestação de contas,
natureza do produto, além do desempenho empresarial nas dimensões econômico-financeira,
social, ambiental e de mudanças climáticas.”

O ISE é um índice de retorno total, cujo ativos devem estar listados na B³. Além
disso, eles devem atender os seguintes critérios de inclusão, como expostos na própria B³:
“[...]Estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 3 (três) carteiras
anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), ocupem as 200 primeiras
posições; Ter presença em pregão de 50% (cinquenta por cento) no período de vigência das 3 (três)
carteiras anteriores; Não ser classificado como “Penny Stock”; Atender aos critérios de
sustentabilidade e ser selecionado pelo Conselho Deliberativo do ISE; Uma vez que um ativo de
uma empresa atenda aos critérios de inclusão acima, todas as espécies de sua emissão participarão
da carteira do índice, desde que estejam entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das
3 (três) carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), representem
em conjunto 99% (noventa e nove por cento) do somatório total desses indicadores”.
Adicionalmente, a ocorrência de qualquer acontecimento que altere significativamente o
desempenho de sustentabilidade da empresa, seria suficiente, na visão do Conselho Deliberativo
do ISE (CISE) para retirar essa do índice.”

18

Além disso, as empresas passam pelo seguinte critério de ponderação, como
também consta no documento da bolsa:
“[...]No ISE, os ativos são ponderados pelo valor de mercado do “free float” (ativos que
se encontram em circulação) da espécie pertencente à carteira. Ressalta-se que a participação de
um setor econômico no ISE (considerando todas as espécies e classes de ações ou units de emissão
das empresas incluídas, se for o caso) não poderá ser superior a 15% (quinze por cento), quando
de sua inclusão ou nas reavaliações periódicas. Caso isso ocorra, serão efetuados ajustes para
adequar o peso dos ativos das companhias desse setor a esse limite, redistribuindo-se o excedente
proporcionalmente aos demais ativos da carteira.”

Por fim, a metodologia desenvolvida pela FGVCes consta no documento como
segue abaixo, sendo um questionário enviado para as empresas e explicado abaixo:
“[...]Para avaliar o desempenho em sustentabilidade das empresas listadas na
BM&FBOVESPA e selecioná-las para compor o índice, a BM&FBOVESPA e o CISE contam
com a parceria técnica do Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Escola de
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP). O GVces
desenvolveu a metodologia, que se baseia em um questionário para avaliar o desempenho em
sustentabilidade das companhias emissoras das 200 ações mais negociadas da BM&FBOVESPA.
Esse questionário é bem abrangente e considera o desempenho da companhia em sete dimensões
que avaliam, entre outros, elementos ambientais, sociais e econômico-financeiros de forma
integrada. Às dimensões ambiental, social e econômico-financeira, tradicionalmente conhecidas
como TBL (triple bottom line), foram acrescentados outros importantes conjuntos de indicadores.
Na dimensão Geral, são avaliadas práticas como o comprometimento da empresa com o
desenvolvimento sustentável e perante acordos globais; bem como sua transparência, revelada pela
divulgação das respostas do questionário e a elaboração de relatório de sustentabilidade. Na
dimensão Natureza do Produto, são consideradas, entre outras, questões relativas aos possíveis
danos e riscos à saúde dos consumidores e de terceiros, provocados pela utilização de produtos ou
serviços da empresa. Há ainda uma dimensão inteira sobre Governança Corporativa e o que se
entende como o estado da arte nesse tema. Mais recentemente, o tema das mudanças climáticas
foi aprofundado, tendo migrado para uma dimensão que busca avaliar o compromisso, as
estratégias, a gestão de riscos e as oportunidades advindas das mudanças climáticas já em curso
no planeta. Todas as dimensões são subdivididas em um conjunto de critérios e estes em
indicadores. As dimensões Ambiental, Social, Econômico-financeira e de Mudanças Climáticas
seguem um mesmo padrão, sendo divididas em quatro critérios: a) Política (indicadores de
comprometimento); b) Gestão (indicadores de programas, metas e monitoramento); c)
Desempenho; e d) Cumprimento Legal (reporte, no caso da dimensão climática). No que se refere
à dimensão Ambiental, há uma diferenciação dos questionários em função da atividade da empresa
e seus impactos diferenciados no meio ambiente. O preenchimento do questionário – que tem
apenas questões objetivas – é voluntário e demonstra o comprometimento da empresa com as
questões de sustentabilidade, consideradas cada vez mais importantes pela sociedade e, em
especial, por investidores. Após o envio das respostas, as empresas devem apresentar documentos
corporativos que comprovem, de forma amostral, as respostas assinaladas. As respostas das
companhias geram seu desempenho quantitativo, enquanto que os documentos corporativos geram
o desempenho qualitativo. Juntos, tais desempenhos compõem uma matriz de resultados, que serve
de base para avaliação do Conselho Deliberativo do ISE (CISE) e decisão sobre o grupo de
empresas que irão compor a carteira, considerando o limite de 40 empresas. Originalmente, a
vigência da carteira era de 1o de dezembro do ano em curso até 30 de novembro do ano seguinte.
Em 2011, esse período foi alterado, passando a ter início na primeira segunda-feira de janeiro (ou
dia útil posterior, caso não haja negociações no segmento BOVESPA nesse dia) até o dia anterior
da entrada em vigor da nova carteira, em janeiro do ano seguinte. Além da reavaliação de janeiro,
quando são efetuadas alterações na composição da carteira, ocorrem mais duas reavaliações: em
maio e em setembro. Nessas duas, são atualizadas as informações de “free float” das empresas –
que servem de base para o cálculo das quantidades teóricas utilizadas para apurar o índice – e
também é verificado o atendimento ao limite de participação de cada setor econômico na carteira
teórica.”
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Desde a sua criação em 2005, a B³ vem computando os dados referentes ao ISE
em perspectiva histórica. Logo, segue abaixo os dados de taxa média de crescimento do
índice, evolução mensal e volatilidade:

Figura 7: Taxa média de crescimento do ISE desde 2005 (B³)

Figura 8: Evolução Mensal do Índice desde 2005 (B³)

Figura 9: Volatilidade Mensal ISE (B³)

20

Com as variáveis definidas e seus respectivos dados dispostos em planilhas do
Microsoft Excel, essas informações foram compiladas e ajustadas em formato tidy através
da linguagem R. Assim, a base final do presente trabalho dispõe de 17.502 observações
mensais entre janeiro de 2010 e janeiro de 2020. Posteriormente, para a realização dos
cálculos estatísticos, foi utilizado o software Stata.
Dado que o modelo se utiliza de observações dispostas em uma janela de 10 anos,
a técnica econométrica adotada foi o painel. Isso se deu pelo fato de que o painel consiste
num processo de agregação de dados em cross-sections para diversos anos. Essa
característica do painel, além de ser adequada pelo horizonte de tempo observado,
também implica no aumento do tamanho da amostra, o que torna os resultados mais
consistentes e eficientes. Logo, o modelo proposto busca explicar o retorno de cada ativo
i em seu respectivo instante t como segue abaixo:
𝑟%. − 𝐶𝐷𝐼. = 𝛽/ + 𝛽* ∗ 𝐼𝑆𝐸%. + 𝛽' ∗ (𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎. − 𝐶𝐷𝐼. ) + 𝛽, ∗ 𝑆𝑀𝐵. + 𝛽∗ 𝐻𝑀𝐿. + 𝛽0 ∗ 𝑊𝑀𝐿. + 𝜀%.
Realizando uma análise descritiva das variáveis do modelo, encontramos a
seguinte tabela:
Variável

Média

Desvio Padrão

Mínimo

Máximo

Número de observações

Retorno (%)

1,33

12,81

-76,96

411,59

17.502

CDI (%)

9,69

2,71

4,40

14,14

17.644

ISE (dummy)

0,26

0,44

0,00

1,00

17.644

Prêmio de Mercado (%)

-9,19

6,28

-24,22

4,42

17.644

SMB (%)

0,09

1,42

-5,22

5,57

17.644

HML (%)

0,00

1,44

-4,13

4,09

17.644

0,02

1,53

-4,82

5,37

17.644

WML (%)

Figura 10: Análise Descritiva dos Dados

Adicionalmente, a fim de determinar se o modelo adotaria efeitos fixos ou
aleatórios, foi realizado o Teste de Hausman. O teste de Hausman é um teste estatístico
que avalia a consistência de um estimador comparado a um estimador alternativo, nesse
caso, a hipótese nula do teste é de que o estimador de efeitos aleatórios é igual ao de
efeitos fixos, assim:
12 = 𝛽M
13
𝐻/ : 𝛽M
12 ≠ 𝛽M
13
𝐻2 : 𝛽M

O que seria a mesma coisa que testar que:
𝐻/ : 𝐸(𝛼|𝑋) = 0
Essa hipótese é testada segundo a estatística:
12 − 𝛽M
13 /´[𝑉𝑎𝑟.𝛽M
12 / − 𝑉𝑎𝑟.𝛽M
13 /]4* .𝛽M
12 − 𝛽M
13 /
𝑊 = .𝛽M
12 − 𝛽M
13 /.
W~ 𝜒 ' (6) , em que k é a dimensão da matriz .𝛽M
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Com isso, a interpretação do teste é que, caso a hipótese nula não seja rejeitada, o
estimador de efeitos aleatórios é consistente e assintoticamente eficiente, enquanto o de
efeitos fixos é apenas consistente. Do contrário, se rejeitarmos a hipótese nula, o
estimador de efeitos aleatórios é inconsistente e o de efeitos fixos é consistente.
Ao realizar o teste, adotando um nível de significância de 10%, encontramos o
seguinte resultado:
Efeitos Fixos
ISE

𝜒!

Efeitos Aleatórios

-0,3064293

-0,3254542

Prob > 𝜒 !

19,11

0,0000

Figura 11: Teste de Hausman

Com o resultado do teste acima e um p-valor de 0,00%, rejeita-se a hipótese nula,
portanto, o teste indica que o modelo deveria seguir controlado por efeitos aleatórios. No
entanto, ao observar os fundamentos do modelo, o controle por efeitos fixos é rejeitado e
se mantém os efeitos aleatórios. Isso se dá pelo fato de que, primeiramente, as variáveis
de controle do modelo variam ao longo do tempo, mas são constantes entre os indivíduos
da amostra (ações), com isso, quando o modelo é controlado por efeitos aleatórios tais
variáveis são omitidas por colinearidade; além disso, conceitualmente o efeito fixo
controla variáveis não observáveis da amostra, as quais não variam ao longo do tempo e
são constantes para cada indivíduo, o que pode ser interpretado, no caso das empresas,
como sendo o risco específico de cada empresa. Porém, retornando ao CAPM, já exposto
na Revisão de Literatura, onde o risco específico da empresa é eliminado pelo processo
de diversificação da carteira de mercado.

4. Resultados e Conclusão
Após realizar o experimento com a base, utilizando-se dos dados em painel, o
modelo encontrou os seguintes resultados:

R²

18,01%

𝑟 − 𝐶𝐷𝐼
𝐼𝑆𝐸
(𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎
− 𝐶𝐷𝐼 )
𝑆𝑀𝐵

Coeficiente

Desvio Padrão

z

P > |z|

[95% Intervalo de Confiança]

-0,33

0,20

-1,61

10,80%

-0,72

0,07

0,90

0,03

25,79

0,00%

0,83

0,97

-0,80

0,18

-0,45

65,60%

-0,43

0,27

𝐻𝑀𝐿

0,34

0,18

1,91

65,60%

-0,01

0,68

𝑊𝑀𝐿

0,12

0,18

0,63

52,70%

0,24

0,48

𝛽"

-0,03

0,39

-0,07

94,80%

-0,80

0,75

Figura 12: Tabela Resultado 1º Modelo

Logo, com os seguintes resultados, adotando um nível de significância de 10%,
encontramos que apenas o risco de mercado é significante e que a variável explicativa é
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praticamente significante a um nível de significância de 10%. Com isso encontramos o
seguinte modelo:
𝑟%. − 𝐶𝐷𝐼. = −0,33 ∗ 𝐼𝑆𝐸%. + 0,90 ∗ (𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎. − 𝐶𝐷𝐼. ) + 𝜀%.

A intepretação do modelo acima sugere que, em média, durante o período
analisado, as ações que estiveram no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B³
tiveram um retorno 0,33% abaixo das companhias que não estavam na carteira do ISE.
Adicionalmente, o modelo sugere que o 𝛽 do prêmio de risco de mercado para o período
é, em média, 0,9. Esse resultado vai em linha com o sinal esperado do coeficiente já que
o prêmio de risco de mercado afeta positivamente no retorno de cada ativo, em média.
Com isso, a hipótese do modelo de que “a adoção de uma estratégia socialmente
responsável, no processo de seleção de portfólio do investidor brasileiro gera um retorno
em média positivo, se comparado a um processo que não assume estratégias socialmente
responsáveis, nem integra riscos ESG na escolha dos ativos” foi refutada, visto o impacto
negativo que a presença da carteira do ISE gerou, em média, nos ativos analisados nesse
horizonte de tempo.
Portanto, apesar do trabalho concluir que tal hipótese foi refutado, cabe aqui as
seguintes ressalvas. Primeiramente, sendo a variável explicativa uma dummy que indicava
ou não a presença de uma empresa em uma carteira socialmente responsável, o presente
modelo perde qualquer efeito de gradação na variável, o que seria verificado caso essa
tivesse outro desenho, como um score ESG. Ainda sobre a variável explicativa, vale
ressaltar a própria metodologia de construção da carteira, já que, além de uma evidente
questão de viés de seleção na amostra, já que o preenchimento do questionário por parte
das companhias avaliadas é feito de forma voluntária, é possível também se fazer
ressalvas sobre o próprio questionário já que, sendo esse de caráter qualitativo, o qual
depende das respostas da própria companhia, é difícil de estabelecer métricas mais
objetivas que tornem as companhias comparáveis entre si, inclusive as de diferentes
setores.
Diante disso, sugere-se que sejam realizados futuros trabalhos sobre o tema, com
enfoque no mercado brasileiro, que possam integrar em seus respectivos modelos
métricas mais adequadas e objetivas no que se refere aos investimentos socialmente
responsáveis. Por fim, o presente trabalho sugere que, como métricas mais adequadas ao
exame do impacto investimento socialmente responsável no processo de seleção de
portfólios, estão os scores ESG, já que por esses seria possível observar um efeito de
gradação da variável.
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