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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo analisar a relação entre o crescimento do ativo e o retorno das 

ações no mercado acionário brasileiro. Inicialmente, buscou-se investigar se existe o efeito 

asset growth, bem como averiguar se o efeito asset growth existe quando se ajusta o retorno 

aos modelos de três fatores de Fama e French (1993) e de quatro fatores de Carhart (1997). 

Em seguida, procurou-se verificar se o crescimento do ativo influencia separadamente o 

retorno das ações após controlar outros determinantes. Por fim, buscou-se verificar se o 

crescimento do ativo é um fator de risco para explicação dos retornos das ações. Para o 

desenvolvimento do estudo, foram utilizadas cinco medidas de crescimento do ativo. Para a 

análise da existência da anomalia estudada, verificou-se a diferença dos retornos das carteiras 

com baixo e alto crescimento do ativo, constatando-se que existe a anomalia investimento. 

Em seguida, os retornos das carteiras foram ajustados ao risco, com a finalidade de averiguar 

a permanência do efeito. Percebeu-se que nem o modelo de três fatores nem o modelo de 

quatro fatores conseguem capturar a anomalia asset growth. Para verificar se o crescimento 

do ativo é uma variável determinante do retorno, além de outros determinantes, realizou-se 

regressões em cross-section a partir da metodologia de Fama e MacBeth (1973). Os 

resultados indicam que crescimento do ativo é uma variável que influencia negativamente o 

retorno futuro das ações no mercado de ações brasileiro. Finalmente, analisou-se se o 

crescimento do ativo era um fator de risco precificado, constatando-se que, em duas das cinco 

proxies utilizadas para crescimento do ativo, há evidências de que o fator crescimento do 

ativo seja um fator de risco precificado. 

 

Palavras-chave: Anomalias; Efeito Asset Growth; Efeito Investimento; Fatores de Risco. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Empresas que expandem seu nível de investimento corporativo ou expandem seu 

ativo, seja por meio de aumento de financiamento externo ou de aumento do investimento de 

capital, possuem menores retornos futuros. Já as empresas que diminuem seu investimento 

corporativo ou encolhem seu ativo através de desinvestimento, recompra de ações e 

pagamentos de títulos possuem retornos futuros superiores em relação às empresas que 

investem mais (WATANABE ET. AL., 2013). Essa relação negativa é documentada na 

literatura como efeito investimento ou efeito asset growth (LIPSON; MORTAL; SCHILL, 
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2011). Existem duas abordagens para explicar o efeito asset growth: uma racional e a outra 

comportamental (COOPER; GULEN; SHILL, 2008; LIPSON; MORTAL; SCHILL, 2011; 

LAM; WEI, 2011).  

Em relação à abordagem racional, a explicação fornecida para a anomalia asset growth 

é que as empresas com maior crescimento do ativo são menos arriscadas, pois as empresas 

podem converter opções reais em ativos que geram fluxos de caixa futuros, diminuindo, dessa 

forma, o risco da empresa (BERK; GREEN; NAIK, 1999). Outra explicação de cunho 

racional é fornecida pela teoria q de investimento. Os investimentos de capital da empresa 

refletem tanto mudanças na taxa de desconto futura (custo de capital ou retorno) dos fluxos de 

caixa da empresa, quanto mudanças na produtividade futura da empresa. O valor do q pode 

ser alto por dois motivos: ou a produtividade marginal futura da empresa é alta ou a taxa de 

desconto futura é baixa (XING, 2008). Assim, a partir dessa relação, pode-se perceber que as 

empresas que investem mais, ou seja, que possuem um q marginal alto, são aquelas que 

possuem alta produtividade e baixa taxa de desconto, ou seja, existe uma relação negativa 

entre crescimento do ativo e retorno. 

Pela explicação comportamental, os investidores extrapolam o desempenho passado 

das empresas para períodos futuros, sobreprecificando as ações, ou seja, os investidores 

precificam erroneamente as ações (LAKONISHOK; SHLEIFER; VISHNY, 1994). Outra 

explicação de cunho comportamental é que os investidores sub-reagem (underreact) ao 

aumento dos gastos realizados pelos gestores para expandir a empresa, podendo essa 

expansão originar-se de projeto com valor presente líquido negativo, não adicionando, 

portanto, valor à empresa (TITMAN; WEI; XIE, 2004).  Logo, a má precificação das ações 

(mispricing) ocorre porque os investidores interpretam devagar ou erroneamente as 

informações sobre as variações do investimento corporativo (LAM; WEI; 2011). 

Diante do exposto, testou-se a hipótese de que o crescimento do ativo é negativamente 

relacionado com os retornos futuros das ações. Assim, o objetivo geral deste estudo é analisar 

a relação entre o crescimento do ativo e o retorno das ações no mercado de ações brasileiro. 

Para atingi-lo, foram realizados os seguintes desdobramentos: investigar se existe o efeito 

asset growth no mercado de ações brasileiro; averiguar se o efeito asset growth existe quando 

se ajusta o retorno ao modelo de três fatores de Fama e French (1993) e ao modelo de quatro 

fatores de Carhart (1997); verificar se o crescimento do ativo influencia separadamente o 

retorno das ações após controlar outros determinantes; verificar se o crescimento do ativo é 

um fator de risco para explicação dos retornos das ações.  

A presente pesquisa abordou as particularidades do mercado acionário brasileiro no 

tocante à anomalia asset growth, verificando o comportamento dos retornos das ações dadas 

alterações no nível de investimento corporativo das empresas. Ademais, evidências empíricas 

internacionais mostram que o efeito asset growth surge devido ao mispricing ou à 

precificação racional do fator crescimento do ativo. Assim, esta pesquisa pode contribuir na 

identificação de qual abordagem explica o efeito asset growth no mercado de ações brasileiro. 

Portanto, foi utilizado o modelo de três fatores de Fama e French (1993) e de quatro 

fatores de Carhart (1997), para verificar se esses modelos conseguem capturar, além das 

anomalias tamanho e valor, a anomalia asset growth. Além disso, foi verificado se o 

crescimento do ativo é uma variável determinante dos retornos das ações, por meio da 

metodologia de Fama e MacBeth (1973), após controlar outras variáveis determinantes do 

retorno. Por fim, foi verificado se o crescimento do ativo é um fator de risco precificado. Para 

isso, o fator de risco crescimento do ativo foi incluído no modelo de três fatores de Fama e 

French (1993), formando assim um modelo de quatro fatores. Caso o crescimento do ativo 

seja um fator de risco, pode-se sugerir que, no Brasil, o efeito asset growth é explicado pela 

abordagem racional. 
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O artigo está estruturado em mais quatro seções, além desta introdução. Na segunda 

seção apresenta-se o referencial teórico, onde são apresentadas as principais evidências 

empíricas. Na seção seguinte, a metodologia. Na quarta seção, apresenta-se a análise dos 

resultados da pesquisa. Por fim, são abordadas as considerações finais do trabalho. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Diversas pesquisas recentes têm documentado que aumentos no nível de investimento 

corporativo afetam negativamente os retornos futuros das ações, sendo essa relação 

denominada efeito asset growth ou efeito investimento (COOPER; GULEN; SCHILL, 2008; 

LAM; WEI, 2011; LIPSON; MORTAL; SCHILL, 2011). Especificamente, os retornos das 

ações são negativamente relacionados aos accruals (SLOAN, 1996), ao ativo operacional 

líquido (HIRSHLEIFER et. al., 2004), ao investimento corporativo anormal (TITMAN; WEI; 

XIE, 2004; ANDERSON; GARCIA-FEIJÓO, 2006), à emissão líquida de ações (PONTIFF; 

WOODGATE, 2008), ao crescimento percentual do investimento (XING, 2008; POLK; 

SAPIENZA, 2009), ao investimento em ativo (LYANDRES; SUN; ZHANG, 2008; CHEN; 

NOVY-MARX; ZHANG, 2010) e ao crescimento do ativo total (COOPER; GULEN; 

SCHILL, 2008; GRAY; JOHNSON, 2011). 

A relação entre crescimento da empresa e retornos das ações tem sido amplamente 

estudada com diferentes proxies para o investimento corporativo. Segundo Cooper, Gulen e 

Schill (2008) e Richardson, Tuna e Wysocki, (2010), uma parte dos pesquisadores 

(FAIRFIELD; WHISENANT; YOHN, 2003; TITMAN; WEI; XIE, 2004; PONTIFF; 

WOODGATE, 2008) utiliza componentes do investimento total ou de atividades de 

financiamento da empresa, os quais ignoram o efeito potencial do crescimento do ativo total 

em compreender os investimentos e desinvestimentos das empresas. Já outra parte dos 

pesquisadores (GRAY; JOHNSON, 2011; LAM; WEI, 2011; WEN, 2012; WATANABE et. 

al., 2013) adotam uma medida mais abrangente, a qual foi utilizada por Cooper, Gulen e 

Schill (2008). 

Os pioneiros a implementarem uma medida ampla para crescimento do ativo foram 

Cooper, Gulen e Schill (2008), os quais definiram crescimento do ativo como a variação 

percentual anual do ativo total da empresa. Para os autores, essa medida é capaz de capturar 

todos os componentes do investimento e do financiamento da empresa. 

Cooper, Gulen e Schill (2008) encontraram, além da relação negativa entre 

crescimento do ativo e retorno, que o crescimento do ativo total é o determinante mais 

importante dos retornos futuros, após controlar outras variáveis que influenciam o retorno, a 

saber: índice book-to-market, tamanho, retorno defasado em seis meses e 36 meses. Além 

desses, outros determinantes dos retornos foram considerados, tais como: taxa de crescimento 

das vendas, accruals, investimento de capital e ativo operacional líquido. Constatou-se, ainda, 

que o efeito asset growth é persistente, impactando os retornos por cinco anos. 

Titman, Wei e Xie (2004) examinaram a relação entre investimento de capital e 

retornos futuros das ações. Os autores concluíram que empresas que aumentam o nível de 

investimento de capital tendem a obter retornos menores durante os cinco anos seguintes, ou 

seja, foi verificada uma relação negativa entre retorno e investimento, sendo essa relação mais 

forte para empresas com alavancagem financeira pequena ou com maiores fluxos de caixa, 

isto é, empresas que tem incentivo a sobreinvestir. 

Anderson e Garcia-Feijóo (2006) investigaram o nível de investimento sob a 

perspectiva de exercício de opções de crescimento. Analisando a associação entre 

investimento corporativo, valor de mercado e índice book-to-market, Anderson e Garcia-

Feijóo (2006) verificaram que growth stocks exercem opções de crescimento e que value 

stocks desinvestem. Dessa forma, empresas que exercem opções de crescimento aumentam 
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seu tamanho e diminuem seu índice BM. Adicionalmente, os autores encontraram que 

empresas que aceleram gastos com investimento obtêm posteriormente retornos inferiores aos 

das empresas que desaceleram os gastos com investimento. 

Lyandres, Sun e Zhang (2008) investigaram se o fator investimento poderia ajudar a 

explicar o desempenho ruim (underperformance) após emissões públicas de ações e emissão 

de dívidas. Os autores mostraram que empresas emissoras de ações ou de dívidas investem 

mais em relação às não emissoras e que ao adicionar o fator investimento no modelo CAPM e 

no modelo de três fatores de Fama e French (1993), substancialmente, é reduzida a magnitude 

da underperformance, após emissões públicas de ações e emissão de dívidas. Ademais, 

encontraram que o fator investimento é uma variável explicativa significante dos retornos das 

ações e é independente dos fatores comuns (beta, fator tamanho e fator BM). 

Fama e French (2008) analisaram vários padrões de retornos, sendo um deles o efeito 

asset growth, que são deixados sem explicação pelo CAPM e pelo modelo multifatorial de 

Fama e French (1993). Os autores documentaram uma relação negativa significativa entre 

retorno e crescimento do ativo apenas entre microcaps e small stocks, sendo inexistente entre 

big stocks, ao contrário de Cooper, Gulen e Schill (2008), que encontraram essa relação 

negativa em todos os grupos de tamanho.  

Xing (2008), além de verificar a existência do efeito investimento, verificou que o 

referido efeito ajuda a explicar o efeito valor, no contexto da teoria q, concluindo, ainda, que: 

i) o fator investimento (diferença entre a média dos retornos das carteiras classificadas com 

baixo e alto nível de investimento) e o fator HML de Fama e French (1993) contêm 

informações semelhantes; ii) o direcionador mais provável da taxa de investimento de capital 

é a variação da taxa de desconto futura, ao invés da variação da produtividade futura de 

capital. 

No Brasil, Ribeiro (2010) verificou a existência do efeito asset growth no mercado de 

ações brasileiro. Foram analisadas 26 empresas não financeiras do índice Bovespa durante o 

período de 2000 a 2009. A autora separou as ações em quatro carteiras, com base no nível de 

crescimento do ativo total, em seguida, regrediu os retornos das ações contra o crescimento do 

ativo total. Ribeiro (2010) concluiu que não é possível afirmar que existe a relação negativa, 

evidenciada na literatura internacional, entre retornos e crescimento do ativo no mercado de 

ações brasileiro durante o período analisado.  

3 METODOLOGIA 

3.1 População e Amostra 

A população consistiu de todas as ações de empresas listadas na Bolsa de Valores de 

São Paulo (BM&FBOVESPA) entre 1º de junho de 1995 a 30 de junho de 2013. Esse período 

foi escolhido devido à estabilidade econômica pós Plano Real. Da referida população, foram 

excluídas as seguintes empresas: a) financeiras, pois, segundo Fama e French (1992), um alto 

índice book-to-market não tem o mesmo significado entre as empresas não financeiras e 

financeiras, sendo o índice para estas influenciado pelo seu alto grau de alavancagem; b) que 

não apresentaram valor de mercado em 31 de dezembro e em 30 de junho de cada ano, pois 

esses valores servem para computar o cálculo do índice book-to-market e o tamanho da 

empresa; c) que apresentaram patrimônio líquido negativo em 31 de dezembro de cada ano, 

pois afeta no cálculo do índice book-to-market; d) que não apresentaram cotações mensais 

consecutivas por 24 meses, dos quais 12 meses são anteriores à data de formação da carteira e 

os outros 12 meses são posteriores à data de formação da carteira; e) que não apresentaram 

informação referente ao ativo total, capital expenditures (CAPEX), emissão de ação, estoque, 

ativo imobilizado e depreciação em 31 de dezembro de cada ano. 
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Seguindo os passos de Machado e Medeiros (2011), para o cálculo do valor de 

mercado das empresas que possuem ações de classe ON e PN, foi realizado o somatório do 

valor de mercado da empresa calculado com as duas classes de ações. Caso a empresa não 

possuísse as duas classes, o valor de mercado da mesma foi computado apenas com a classe 

da ação negociada.  

Com base nesses critérios, foram analisados, por ano, os dados de 181 ações (45,97% da 

população), em média, apresentando, em 2003, um mínimo de 96 ações (26,27% da 

população) e, em 2010, um máximo de 258 ações (57,42% da população). A quantidade de 

ações nas carteiras variou de um mínimo de quatro ações e um máximo de 21 ações. Todos os 

dados referentes às informações contábeis e de mercado foram obtidos no banco de dados 

Economática. 

3.2 Mensuração do Crescimento do Ativo 

Lipson, Mortal e Schill (2009, 2011), Li, Becker e Rosenfeld (2010) e Li e Zhang 

(2010) adotaram várias proxies para mensurar o crescimento do ativo, uma vez que não está 

consolidado qual a melhor forma de mensurá-lo. Assim como esses autores, nesta pesquisa, 

foram utilizadas as seguintes proxies: 

a) A de Xing (2008), que estabeleceu o crescimento do ativo como uma taxa de 

crescimento do capital expenditures (Equação 1): 

𝑋𝐼𝑁𝐺 =
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑡−1

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑡−2
− 1                                                                              (1) 

b) A de Cooper, Gulen e Schill (2008), que definiram crescimento do ativo como uma 

taxa do crescimento do ativo total (Equação 2): 

𝐶𝐺𝑆 =
𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡−1

𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡−2
− 1                                                                                                      (2) 

c) A de Fama e French (2008), que utilizaram uma taxa do crescimento do ativo 

ajustada à quantidade de ações para mensurar o crescimento do ativo (Equação 3): 

𝐹𝐹 =
𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡−1

𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡−2 − 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎çã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡 − 2 𝑒 𝑡 − 1
                     (3) 

d) A de Lyandres, Sun e Zhang (2008), que utilizaram as mudanças anuais em estoque 

mais as mudanças anuais do ativo imobilizado dividido pelo ativo total com duas 

defasagens para mensurar o crescimento do ativo (Equação 4): 

𝐿𝑆𝑍 =
𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑡−1 − 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑡−2 + 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑖𝑚𝑜𝑏𝑡−1 − 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑖𝑚𝑜𝑏𝑡−2

𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡−2
                      (4) 

e) A de Polk e Sapienza (2009), que definiram crescimento do ativo como um índice 

obtido pela divisão entre capital expenditures e ativo imobilizado líquido (Equação5): 

𝑃𝑆 =
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑡−1

𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑖𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑡−2 − 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 𝑡−2
                                                            (5) 

3.3 Formação das carteiras 

Para verificar a existência do efeito investimento, bem como investigar se o modelo de 

três fatores de Fama e French (1993) e o modelo de quatro fatores de Carhart (1997) capturam 

a anomalia investimento no mercado de ações brasileiro, as ações foram agrupadas de acordo 

com a característica de interesse, nesse caso, crescimento do ativo. Similarmente a Cooper, 
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Gulen e Schill (2008), Fama e French (2008) e Gray e Johnson (2011), os seguintes 

procedimentos foram adotados: 

a) Ao final de junho de cada ano, as ações foram ordenadas de forma crescente pelo 

tamanho. Após a ordenação, a amostra foi separada em três grupos: 30% inferior 

(Small), 40% médio (Medium) e 30% superior (Big), de acordo com o valor de 

mercado de junho. A análise foi realizada por tamanho de empresa, com a intenção de 

verificar se o efeito asset growth abrange os diversos grupos de tamanho ou se 

restringe a um grupo específico; 

b) Ainda nesse mesmo mês, as ações foram reordenadas de forma crescente pelo valor 

do crescimento do ativo (Equações 1 a 5) e distribuídas em quintis: o primeiro quintil 

correspondeu às ações de menor crescimento do ativo e o último quintil representou as 

ações com maior crescimento do ativo; 

c) Após as duas ordenações anteriores, foram construídas 15 carteiras, a partir da 

intersecção dos diversos grupos;  

d) De julho do ano t a junho do ano t+1, foi calculado o retorno mensal de cada ação, 

na forma logarítmica, e de cada carteira, sendo o retorno da carteira ponderado pelo 

valor de mercado; 

e) Anualmente, as carteiras foram reformuladas ao final de junho. Além disso, os 

dados que foram extraídos das demonstrações financeiras são referentes ao mês de 

dezembro do ano t-1, com o objetivo de evitar o viés look-ahead, ou seja, para que 

essas informações já tenham sido assimiladas pelo mercado (MACHADO; 

MEDEIROS, 2011). 

Para averiguar se o crescimento do ativo é um fator de risco precificado, foram 

construídas carteiras com base no tamanho, no índice BM e no crescimento do ativo, por meio 

de uma metodologia similar a de Fama e French (1993):  

a) Ao final de junho de cada ano, as ações foram ordenadas de forma crescente pelo 

tamanho. Após a ordenação, a amostra foi separada em três grupos: 30% inferior 

(Small), 40% médio (Medium) e 30% superior (Big), de acordo com o valor de 

mercado de junho;  

b) Nesse mesmo mês, as ações foram reordenadas de forma crescente, de acordo com 

o índice book-to-market, o qual foi obtido com informações referente ao ano t-1. Em 

seguida, as ações foram agrupadas em três grupos: sendo 30% inferior (Low), 30% 

superior (High) e 40% médio (Medium); 

c) Ainda em junho de cada ano, as ações foram reordenadas de forma crescente pelo 

crescimento do ativo (Equações 1 a 5). Em seguida, as ações foram distribuídas em 

três grupos, sendo: 30% inferior (Low), 30% superior (High) e 40% médio (Medium); 

d) Por fim, em junho de cada ano, após as três ordenações anteriores, foram 

construídas 27 carteiras, a partir da combinação dos diversos grupos;  

e) De julho do ano t a junho do ano t+1, foi calculado o retorno mensal de cada ação, 

na forma logarítmica, e de cada carteira, sendo o retorno da carteira ponderado pelo 

valor de mercado; 

f) Mensalmente, foi calculado o prêmio pelo fator de risco de mercado, o qual foi 

obtido pela diferença entre o retorno de mercado e a taxa livre de risco. O retorno de 

mercado foi obtido pelo somatório dos retornos das ações, ponderados pelo valor de 

mercado da ação em relação ao valor de mercado da carteira, já para a taxa livre de 

risco foi utilizada a taxa Selic; 

g) Mensalmente, foi calculado o prêmio do fator tamanho, book-to-market e asset 

growth. Para o primeiro, o prêmio foi obtido através da diferença entre a média dos 

retornos das carteiras com baixo e alto valor de mercado. Para o segundo, pela 
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diferença entre a média dos retornos das carteiras alto e baixo índice BM. Para o 

terceiro, pela diferença entre a média dos retornos das carteiras com baixo e alto 

crescimento do ativo; 

h) Anualmente, as carteiras foram reformuladas ao final de junho, pois, de acordo com 

Machado e Medeiros (2011), é uma forma de evitar o viés look-ahead. 

3.4 Descrição do Modelo 

Os modelos adotados nesta pesquisa tiveram como base o trabalho de Gray e Johnson 

(2011). Foi analisado a existência da anomalia asset growth em nível de carteira e em nível de 

ativos individuais, bem como foi empregada a metodologia de regressão em duas etapas, para 

identificar a explicação do efeito asset growth. Por meio do Quadro 1, são apresentadas, de 

forma resumida, as etapas do procedimento metodológico. 

Para analisar as carteiras construídas com base no nível de crescimento do ativo, 

utilizou-se o modelo de três fatores de Fama e French (1993) e o modelo de quatro fatores de 

Carhart (1997), os quais consistem em um modelo multifatorial que explicam a variação dos 

retornos das ações. Os referidos autores propuseram os seguintes modelos de precificação de 

ativos (Equação 6 e 7): 

𝐸(𝑅𝑐,𝑡) − 𝑅𝑓,𝑡 = 𝛼 + 𝑏[𝐸(𝑅𝑚,𝑡) − 𝑅𝑓,𝑡] + 𝑠(𝑆𝑀𝐵)𝑡 + ℎ(𝐻𝑀𝐿𝑡) + 𝜀𝑡                                     (6) 

𝐸(𝑅𝑐,𝑡) − 𝑅𝑓,𝑡 = 𝛼 + 𝑏[𝐸(𝑅𝑚,𝑡) − 𝑅𝑓,𝑡] + 𝑠(𝑆𝑀𝐵)𝑡 + ℎ(𝐻𝑀𝐿𝑡) + 𝑤(𝑤𝑖𝑛𝑀𝑙𝑜𝑠𝑡)

+ 𝜀𝑡                                                                                                                                  (7) 

Onde: 𝑅𝑐,𝑡  é o retorno da carteira construída com base no crescimento do ativo no mês 

t; 𝑅𝑓,𝑡  é a taxa livre de risco no mês t, adotando-se como proxy a taxa Selic; 𝑅𝑐,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡 é o 

retorno da carteira em excesso; 𝑅𝑚,𝑡   é o retorno de mercado no mês t; 𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡 é o prêmio 

pelo risco de mercado; 𝑆𝑀𝐵𝑡, 𝐻𝑀𝐿𝑡, 𝑤𝑖𝑛𝑀𝑙𝑜𝑠𝑡 são, respectivamente, os prêmios do fator 

tamanho, book-to-market e fator momento no mês t; e, 𝜀𝑡 termo de erro aleatório. 

A estimação das Equações 6 e 7 forneceu evidências da capacidade dos fatores de 

risco em capturar a anomalia asset growth. Para tanto, foram estimados os alfas dos modelos 

sobre as 15 carteiras criadas. Sendo os alfas significativos, pode-se dizer que a estratégia de 

compra de ações com menor crescimento de ativo acarretará em retornos anormais ajustados 

ao risco. 

Quadro 1 - Resumo dos procedimentos metodológicos 
Problema de Pesquisa Objetivos de Pesquisa Procedimentos 

Como o crescimento do 

ativo se relaciona com o 

retorno das ações no 

mercado acionário 

brasileiro? 

Investigar se existe o efeito asset growth no 

mercado de ações brasileiro. 

a) Separar as ações pelo valor de 

mercado e pelo índice do 

crescimento do ativo, criando, 

assim, 15 carteiras. 

b) Verificar a média dos retornos 

das ações em cada carteira. 

Averiguar se o efeito asset growth existe 

quando se ajusta o retorno ao modelo de 

três fatores de Fama e French (1993) e ao 

modelo de quatro fatores de Carhart (1997). 

a) Criar carteiras seguindo a 

metodologia de Fama e French 

(1993). 

b) Testar os modelos a partir de 

regressões em série temporal. 

c) Verificar os alfas dos modelos. 

Verificar se o crescimento do ativo 

influencia separadamente o retorno das 

ações após controlar outros determinantes. 

a) Separar as ações pelo valor de 

mercado. 

b) Utilizar regressões em cross-

section a partir da metodologia de 

Fama e MacBeth (1973). 

c) Verificar o coeficiente da 

variável crescimento do ativo. 
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Verificar se o crescimento do ativo é um 

fator de risco para explicação dos retornos 

das ações.  

 

a) Separar as ações pelo valor de 

mercado, pelo índice book-to-

market e pelo índice do 

crescimento do ativo, criando, 

assim, 27 carteiras. 

b) Aplicar a metodologia de 

regressão em duas etapas – série 

temporal e cross-sectional. 

c) Verificar o coeficiente da 

variável crescimento do ativo. 

Em seguida, examinou-se a relação entre o crescimento do ativo e os retornos em nível 

de ativos individuais, para determinar se a variável crescimento do ativo tem influência 

separada sobre os retornos cross-section após o controle de outros determinantes dos retornos. 

Para tanto, foi adotada a metodologia de Fama e MacBeth (1973), para estimar os coeficientes 

de interesse, conforme Equações 8 a 12. A estimação dessas equações fornece evidências 

sobre o sinal do coeficiente da variável crescimento do ativo, o qual deve ser negativo, para 

detectar a existência da anomalia asset growth.   

𝑅𝑡 = 𝛼 + 𝛽1,𝑡𝑋𝐼𝑁𝐺 + 𝛽2,𝑡𝑀𝑉 + 𝛽3,𝑡−1𝐵𝑀 + 𝛽4,𝑡𝑀𝑂𝑀 + 𝜀𝑡                                            (8) 

𝑅𝑡 = 𝛼 + 𝛽1,𝑡𝐶𝐺𝑆 + 𝛽2,𝑡𝑀𝑉 + 𝛽3,𝑡−1𝐵𝑀 + 𝛽4,𝑡𝑀𝑂𝑀 + 𝜀𝑡                                               (9) 

𝑅𝑡 = 𝛼 + 𝛽1,𝑡𝐹𝐹 + 𝛽2,𝑡𝑀𝑉 + 𝛽3,𝑡−1𝐵𝑀 + 𝛽4,𝑡𝑀𝑂𝑀 + 𝜀𝑡                                               (10) 

𝑅𝑡 = 𝛼 + 𝛽1,𝑡𝐿𝑆𝑍 + 𝛽2,𝑡𝑀𝑉 + 𝛽3,𝑡−1𝐵𝑀 + 𝛽4,𝑡𝑀𝑂𝑀 + 𝜀𝑡                                             (11) 

𝑅𝑡 = 𝛼 + 𝛽1,𝑡𝑃𝑆 + 𝛽2,𝑡𝑀𝑉 + 𝛽3,𝑡−1𝐵𝑀 + 𝛽4,𝑡𝑀𝑂𝑀 + 𝜀𝑡                                               (12) 

Onde: Rt é o retorno anual da ação de julho do ano t a junho do ano t+1; XING, CSG, 

FF, LSZ e PS é o valor da variação do crescimento do ativo conforme proxy utilizada; MV é o 

logaritmo natural do valor de mercado da empresa em junho do ano t; BM é logaritmo natural 

do índice book-to-market em dezembro do ano t-1; MOM refere-se ao retorno acumulado da 

ação de julho do ano t-1 a maio do ano t. 

Por fim, com o objetivo de testar se o crescimento do ativo é um fator de risco 

precificado, adicionou-se ao modelo de três fatores de Fama e French (1993) um quarto fator 

de risco, o fator crescimento do ativo. Assim, utilizou-se a metodologia de regressão em duas 

etapas, onde foram estimados, na primeira etapa, os betas das regressões e, na segunda etapa, 

os prêmios de risco dos fatores. Conforme Core, Guay e Verdi (2008, p.3), “este método 

proporciona um teste bem especificado da hipótese de que um fator de risco explica a 

variação dos retornos esperados e, como tal, um prêmio de risco significativo é tido como 

evidência de que o fator de risco é precificado”. Sendo assim, os betas das carteiras foram 

estimados a partir da Equação 13: 

𝑅𝑝,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽𝑝,𝑚𝑘𝑡(𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) + 𝛽𝑝,𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽𝑝,𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝛽𝑝,𝐴𝐺𝐴𝐺𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑡

+ 𝜀𝑡                                                                                                                              (13)  

Onde: 𝑅𝑝,𝑡  é o retorno da carteira construída com base no tamanho, no BM e no 

crescimento do ativo no mês t; 𝑅𝑓,𝑡  é a taxa livre de risco no mês t; 𝑅𝑚,𝑡   é o retorno de 

mercado no mês t; 𝑆𝑀𝐵𝑡, 𝐻𝑀𝐿𝑡, 𝐴𝐺𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑡 são, respectivamente, os prêmios do fator 

tamanho, book-to-market e fator baseado no asset growth no mês t; e 𝜀𝑡 termo de erro 

aleatório. 

Na segunda etapa, foi estimada uma única regressão em cross-sectional dos retornos 

médios em excesso sobre os betas estimados na Equação 13. Dessa forma, os prêmios de risco 

dos fatores foram estimados a partir da Equação 14: 

�̅�𝑝 − �̅�𝑓 = 𝜆0 + 𝜆1�̂�𝑝,𝑚𝑘𝑡 + 𝜆2�̂�𝑝,𝑆𝑀𝐵 + 𝜆3�̂�𝑝,𝐻𝑀𝐿 + 𝜆4�̂�𝑝,𝐴𝐺 + 𝜈𝑐                               (14) 
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Onde: �̅�𝑝 − �̅�𝑓 é o retorno em excesso médio do período analisado; �̂�𝑝,∗ são os 

parâmetros estimados na primeira etapa; 1, 2, 3 e 4 são os prêmios de risco dos fatores, 

onde o interesse especial está no coeficiente 𝜆4, pois, para que o crescimento do ativo seja um 

fator de risco precificado, esse parâmetro deve ser positivo e significativo.  

De acordo com Core, Guay e Verdi (2008) e Gray e Johnson (2011), uma vez que as 

variáveis independentes na Equação 14 são regressores estimados por meio da Equação 13, 

deve-se utilizar um mecanismo de correção do erro padrão do prêmio de risco dos fatores. O 

mecanismo adotado foi o método de Shanken (1992), pois, segundo Core, Guay e Verdi 

(2008), o erro padrão computado da forma de Fama e MacBeth (1973) pode estar 

subestimado, devido ao fato de que a variável independente da segunda etapa ser estimada na 

regressão da primeira etapa. Sendo assim, o erro padrão foi corrigido por meio do fator 

(1 + �̂�′Σ̂𝑓
−1�̂�)−1, onde Σ̂𝑓 é a matriz de covariância dos fatores SMB, HML, AGfator e �̂� é a 

matriz dos parâmetros estimados. 

4 RESULTADOS OBTIDOS 

4.1 Retornos das carteiras construídas com base no crescimento do ativo 

O retorno mensal de cada carteira foi obtido, subtraindo-se do retorno mensal de cada 

uma delas o retorno do ativo livre de risco, nesta pesquisa a taxa Selic. Verificou-se que o 

retorno médio mensal das 15 carteiras varia de -0,5% a 1%, de -1% a 1%, de -0,7% a 1,2%, de 

-0,05% a 1,4% e de 0,9% a 2,1%, considerando o crescimento do ativo mensurado por XING, 

CGS, FF, LSZ e OS, respectivamente. Nos estudos de Machado e Medeiros (2011) e Silva e 

Machado (2013), o retorno variou de -0,13 a 6,21% e -0,7% a 3,1%, respectivamente. Tal 

disparidade pode ter sido resultante das diferenças na quantidade de ações, carteiras e anos 

analisados. Machado e Medeiros (2011) construíram 24 carteiras, compreendendo o período 

de 1995 a 2008, enquanto Silva e Machado (2013) formaram 27 carteiras, compreendendo o 

período de 1995 a 2011. 

No que diz respeito ao desvio padrão, verificou-se que o desvio padrão das carteiras 

variou de 7,3%, considerando o crescimento do ativo mensurado por CGS, a 14%, 

considerando o crescimento do ativo mensurado por PS. No estudo de Machado e Medeiros 

(2011), o desvio padrão variou de 15,53% a 19,33%. 

4.2 Fatores de Risco 

O prêmio mensal do fator de risco mercado é, em média, 0,2%, estatisticamente não 

significativo, inferior ao prêmio médio mensal encontrado por Machado e Medeiros (2011) e 

Silva e Machado (2013), que identificaram prêmios de 3,09% e 2,3%. A diferença dos 

prêmios pode ser atribuída, essencialmente, pelo fato de ter incluído, neste estudo, o período 

da crise financeira internacional. 

Quanto aos fatores tamanho, book-to-market e momento, os prêmios médios mensais 

foram de 0%, -2,5% e 1,8%, respectivamente. Apenas o fator tamanho não foi significativo 

estatisticamente. Como a diferença entre os retornos mensais das carteiras Small e Big foi 

nula, não há evidências de que, no mercado brasileiro, empresas pequenas ofereçam retornos 

superiores àqueles oferecidos por empresas grandes, corroborando, assim, os achados de 

Machado e Medeiros (2011) e Silva e Machado (2013). 

Em relação ao fator de risco book-to-market, a diferença entre os retornos mensais das 

carteiras compostas por empresas com alto índice BM e os retornos mensais das carteiras 

compostas por empresas com baixo índice BM foi negativa, portanto não há evidências da 

existência do fator BM no mercado de ações brasileiro. Esses resultados corroboram os 

achados de Machado e Medeiros (2011) e Silva e Machado (2013), cujos prêmios foram de -

2,73% e -2,52%, respectivamente.  
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Quanto ao fator momento, encontrou-se um prêmio de 1,8% ao mês, significativo ao 

nível de 1%, ratificando, assim, os achados de Jegadeesh e Titman (1993), para o mercado 

americano, e de Machado e Medeiros (2011), para o mercado brasileiro. Sendo assim, há 

evidências da existência do efeito momento no mercado brasileiro, no período analisado, ou 

seja, as ações com maiores retornos acumulados nos últimos 11 meses tendem a apresentar 

retorno superior às ações que obtiveram menores retornos acumulados para o mesmo período. 

Em relação ao fator crescimento do ativo, observa-se que esse fator apresentou um 

prêmio médio mensal positivo de 0,3%, 0,6%, 0,3%, 0,8% e 0,8%, quando o crescimento do 

ativo foi mensurado por XING, CGS, FF, LSZ e PS, respectivamente. Com exceção das 

variáveis XING e FF, o prêmio do fator crescimento do ativo mostrou-se significativo 

estatisticamente. 

4.3 Análise do Efeito Asset Growth 

4.3.1 Retornos das carteiras construídas com base no crescimento do ativo 

A Tabela 1 evidencia os retornos médios das carteiras construídas com base no 

crescimento do ativo, nas quais as ações estão reunidas sem diferenciá-las pelo valor de 

mercado. Mensurando o crescimento do ativo como XING e FF, percebe-se que o efeito asset 

growth está descaracterizado, pois o retorno médio mensal após a formação da carteira com 

menor crescimento do ativo é menor que o retorno médio mensal da carteira com maior 

crescimento do ativo, contudo o spread não é estatisticamente significativo. Esses achados 

vão de encontro aos resultados encontrados por Xing (2008), Fama e French (2008) e Lipson, 

Mortal e Schill (2011), pois esses autores evidenciaram que carteiras compostas por ações 

com baixo investimento possuem retornos maiores que carteiras compostas por ações com 

alto investimento, ou seja, existe uma relação negativa significativa entre investimento e 

retorno das ações. 

Quando o crescimento do ativo é mensurado pela medida CGS, LSZ e PS, percebe-se 

que o efeito asset growth parece existir, contudo o spread não é estatisticamente significativo. 

Esses resultados corroboram os achados de Cooper, Gulen e Schill (2008), Lyandres, Sun e 

Zhang (2008), Polk e Sapienza (2009), Gray e Johnson (2011) e Lipson, Mortal e Schill 

(2011). 

Tabela 1 - Retornos das carteiras construídas com base no crescimento do ativo 

  
Low AG Q2 Q3 Q4 High AG 

Spread 

(LowAG - HighAG) 

XING 0,0118 0,0126 0,0171 0,0126 0,0173 -0,0055 

CGS 0,0171 0,0076 0,0102 0,0188 0,0144 0,0027 

FF 0,0133 0,0086 0,0099 0,0208 0,0152 -0,0018 

LSZ 0,0223 0,0089 0,0153 0,0128 0,0135 0,0088 

PS 0,0120 0,0167 0,0158 0,0192 0,0146 0,0026 

Em seguida, a análise foi realizada por tamanho de empresa, com a intenção de 

verificar se o efeito asset growth abrange os diversos grupos de tamanho ou se restringe a um 

grupo específico. Independente da medida para o crescimento do ativo, os resultados sugerem 

que a relação negativa entre crescimento do ativo e retorno das ações existe para ações de 

empresas de tamanho médio. Ademais, com exceção de FF, os retornos das carteiras foram 

significativos. Por questão de espaço, as tabelas contendo os resultados separados por 

tamanho de empresa não foram apresentadas, podendo, a pedido, serem disponibilizadas. 

Averiguou-se, também, a existência do efeito asset growth após o controle dos fatores 

de risco associado ao mercado, ao tamanho, ao índice BM e ao momento. Assim, estimou-se 

os alfas do modelo de três fatores de Fama e French (1993) e os alfas do modelo de quatro 
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fatores de Carhart (1997). Os alfas foram estimados para as carteiras Small, Medium e Big, 

como também para a carteira contendo todas as ações da amostra sem diferenciá-las pelo 

tamanho. Por questão de espaço, são evidenciados apenas os resultados referentes ao 

crescimento do ativo, utilizando a medida de XING como proxy (Tabela 2), podendo as 

demais informações ser disponibilizadas a pedido. 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Alfas das carteiras construídas com base no crescimento do ativo XING 

Carteiras Low AG Q2 Q3 Q4 High AG 
Spread 

(LowAG - HighAG) 

Painel A: Alfas dos modelos de três fatores de Fama e French (1993) 

Todas 0,003a 0,005a 0,002a -0,006b
** 0,000a -0,009a

*** 

Small -0,002a 0,009a
* 0,002a 0,004a 0,008a -0,022a 

Medium 0,012a
* 0,013b

* 0,006a -0,001a -0,005a 0,005a 

Big 0,002a 0,002a -0,002a -0,005a -0,004a -0,006a 

Painel B: Alfas dos modelos de quatro fatores de Carhart (1997) 

Todas 0,005a 0,002a 0,001a -0,005b 0,002a -0,010a 

Small -0,013a 0,008a
*** 0,008a 0,005a 0,011a

*** -0,037a
* 

Medium 0,013a
* 0,014b

* 0,006a 0,005a 0,004a -0,003a 

Big 0,005a 0,000a -0,003a -0,003a -0,001a -0,006a 

*Significante ao nível de 1%; **Significante ao nível de 5%; ***Significante ao nível de 10% 
a Erros-padrão estimados com correção para heterocedasticidade de White 
 b Erros-padrão ajustados para correlação serial, usando erro padrão de Newey-West com 4 lags 

Por meio da Tabela 2, Painéis A e B, percebe-se que o alfa dos modelos de três e de 

quatro fatores é significativo em cinco das 24 carteiras, indicando, assim, a existência de erros 

de precificação por parte dos modelos. Analisando as ações separadamente pelo valor de 

mercado, percebe-se que, apenas no Painel B, a carteira spread composta por ações de 

pequeno valor de mercado apresenta alfa significativo, evidenciando, assim, que o efeito 

investimento seja específico dessa carteira.  

No que diz respeito às demais proxies CGS, FF, LSZ e PS, verificou-se que, em 

média, nove das 24 carteiras apresentaram o parâmetro alfa do modelo de três fatores 

significativo, indicando, assim, que o modelo não captura a anomalia investimento. Já no 

modelo de quatro fatores, em média, 10 das 24 carteiras apresentaram o parâmetro alfa 

significativo, evidenciando a existência de erros de precificação por parte do modelo. 

Portanto, ambos modelos falham na explicação da anomalia asset growth, indicando, assim, a 

existência do efeito investimento no mercado de ações brasileiro.  

4.3.2 Análise de Ativos Individuais 

Seguindo Cooper, Gulen e Schill (2008), Fama e French (2008) e Gray e Johnson 

(2001), empregou-se a metodologia de Fama e MacBeth (1973). Procurou-se determinar se o 

crescimento do ativo influencia separadamente o retorno das ações após controlar outros 

determinantes dos retornos. Espera-se que o parâmetro da variável crescimento do ativo seja 

negativo e significativo, para que exista a relação inversa entre retorno e crescimento do ativo. 

As regressões foram desenvolvidas, separando as ações por tamanho (Small, Medium e 

Big) e reunindo-as sem diferenciá-las por tamanho. Os modelos de 1 a 5 apresentados na 

Tabela 3 indicam os resultados para cada medida de crescimento do ativo. O modelo 1 tem 
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como medida para crescimento do ativo XING; o modelo 2 CGS; o modelo 3 FF; o modelo 4 

LSZ; e o modelo 5 PS. 

No Painel A da Tabela 3, verificou-se que, nos modelos de 1 a 4, todas as variáveis 

possuem influência na determinação dos retornos, ou seja, mesmo após controlar 

determinantes conhecidos dos retornos cross-section das ações (valor de mercado, BM e 

momento), o crescimento do ativo influencia separadamente os retornos. Apenas no modelo 5 

a variável crescimento do ativo não é significativa. O coeficiente da variável crescimento do 

ativo é negativa, com exceção dos modelos 1 e 5, confirmando a relação negativa entre 

crescimento e retorno. 

Nos Painéis B, C e D, são apresentados os resultados das regressões para os grupos 

Small, Medium e Big, respectivamente. Nos modelos 1 e 2, o coeficiente da variável 

crescimento do ativo é robusto entre os grupos.  Já os modelos 3 e 4, o coeficiente da variável 

crescimento do ativo não foi significativo para o grupo Big e Small, respectivamente. No 

modelo 5, o coeficiente da variável crescimento do ativo foi significativo apenas para o grupo 

Big. 

Comparando a influência da variável crescimento do ativo sobre os retornos futuros, 

percebe-se que, quando todas as ações estão reunidas, a proxy LSZ é a que mais afeta a 

variação dos retornos, pois um aumento de 100% na variável LSZ reduz o retorno futuro da 

ação em 28,7%. No grupo que contém apenas ações com pequeno valor de mercado, a 

variável de crescimento do ativo que mais influencia a variação dos retornos é a FF, pois um 

aumento de 100% nessa variável reduz o retorno futuro em 14,5%. Nos grupos Medium e Big, 

a proxy que exerce maior influência na variação dos retornos é a LSZ, sendo, 

respectivamente, o coeficiente dessa variável -41,1% e -43%. 

Analisando os coeficientes de cada modelo, em geral, a variável crescimento do ativo 

é a segunda variável que mais afeta a variação dos retornos, sendo a variável momento a 

variável que mais influencia a variação dos retornos. Já Cooper, Gulen e Schill (2008) 

encontraram que o crescimento do ativo é o determinante mais forte na variação dos retornos 

futuros. 

Tabela 3 – Regressões Fama-MacBeth dos retornos anuais contra crescimento do ativo e outras variáveis 

Modelo Intercepto AG MV BM MOM R2 Ajust. 

Painel A: Todas as ações 

1 0,291* 0,000* -0,015* -0,089* 0,393* 0,262 

2 0,283* -0,069* -0,014* -0,094* 0,388* 0,272 

3 0,303* -0,011* -0,016* -0,093* 0,386* 0,271 

4 0,295* -0,287* -0,016* -0,095* 0,386* 0,275 

5 0,275* 0,000 -0,014* -0,085* 0,392* 0,286 

Painel B: Ações de tamanho Small 

1 0,347* 0,004** -0,021* -0,103* 0,468* 0,293 

2 0,267* -0,075** -0,010*** -0,096* 0,444* 0,305 

3 0,446* -0,145* -0,015* -0,090* 0,455* 0,293 

4 0,365* 0,079 -0,022* -0,093* 0,444* 0,291 

5 0,237* 0,000 -0,010** -0,084* 0,446* 0,338 

Painel C: Ações de tamanho Medium 

1 0,147* -0,003* -0,004 -0,099* 0,420* 0,295 

2 0,247* -0,133* -0,011* -0,104* 0,399* 0,301 

3 0,317* -0,012* -0,017* -0,106* 0,408* 0,297 

4 0,351* -0,411* -0,020* -0,103* 0,407* 0,299 

5 0,051 0,000 0,004 -0,100* 0,404* 0,302 
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Modelo Intercepto AG MV BM MOM R2 Ajust. 

Painel D: Ações de tamanho Big 

1 0,207** -0,005* -0,010* -0,058* 0,368* 0,316 

2 0,370* -0,088* -0,018* -0,092* 0,389* 0,291 

3 0,197** 0,011 -0,010* -0,081* 0,331* 0,266 

4 0,249* -0,430* -0,012* -0,070* 0,358* 0,274 

5 0,262* 0,001* -0,015* -0,085* 0,389* 0,294 
*Significante ao nível de 1%; **Significante ao nível de 5%; ***Significante ao nível de 10% 

4.3.3 Explorando a Explicação do Efeito Asset Growth 

Cooper, Gulen e Schill (2008) e Gray e Johnson (2011) investigaram se o efeito asset 

growth existe devido ao risco ou ao mispricing. Ambos estudos concluíram em favor do 

mispricing, onde os investidores aparentemente extrapolam as informações passadas sobre o 

crescimento. Nesta seção, objetivou-se testar se o crescimento do ativo é um fator de risco 

precificado, usando a metodologia de regressão em duas etapas, onde, na primeira etapa, são 

estimados os betas dos fatores de risco em série temporal e, na segunda etapa, os prêmios dos 

fatores de risco são estimados por meio de regressão cross-sectional. 

Na primeira etapa, utilizou-se como variável dependente os retornos em excesso da 

taxa livre de risco das 27 carteiras construídas com base no tamanho, no índice BM e no 

crescimento do ativo. Como variáveis independentes foram utilizadas os fatores mercado, 

tamanho, book-to-market e crescimento do ativo. 

A Tabela 4 evidencia os resultados das regressões, utilizando XING como proxy para 

crescimento do ativo. Nela, constam os coeficientes estimados e sua significância estatística. 

Os erros padrão dos parâmetros estimados nas regressões da primeira etapa são consistentes 

para heterocedasticidade e autocorrelação, conforme matriz robusta de Newey-West. 

Conforme Tabela 4, os fatores tamanho, book-to-market e crescimento do ativo mostraram-se 

significativos em, respectivamente, 22, 19 e 18 das 27 carteiras analisadas. Verificou-se que o 

fator tamanho está relacionado com o fator book-to-market (dentro de cada coluna BM), pois 

os valores de βSMB diminuem monotonicamente dentro de um determinado grupo BM, por 

exemplo, a carteira Small com baixo índice BM apresenta maior βSMB do que a
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Tabela 4 - Parâmetros estimados para o modelo     𝑹𝒑,𝒕 − 𝑹𝒇,𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝒑,𝒎𝒌𝒕(𝑹𝒎,𝒕 − 𝑹𝒇,𝒕) + 𝜷𝒑,𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒕 + 𝜷𝒑,𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒕 + 𝜷𝒑,𝑨𝑮𝑨𝑮𝒇𝒂𝒕𝒐𝒓𝒕 + 𝜺𝒊 

  Low asset growth   Medium asset growth   High asset growth 

 
Low BM Medium BM High BM 

 
Low BM Medium BM High BM 

 
Low BM Medium BM High BM 

Painel A: Crescimento do ativo mensurado por XING 

Intercepto 
           

Small -0,003a 0,007b 0,001a  -0,023a
** -0,007 -0,010a  0,007 0,004a 0,000 

Medium -0,007a 0,003a -0,005a  0,018a
* 0,008b

*** -0,002a  0,004a 0,004a 0,001a 

Big -0,009a -0,005a 0,000b  -0,005a 0,003b -0,001b  -0,005b 0,008a -0,008a 

Inclinação de MKT 
          

Small 1,079a
* 0,714b

* 1,116a
* 

 
1,508a

* 0,757* 1,030a
* 

 
0,816* 0,612a

* 0,935* 

Medium 1,132a
* 1,052a

* 0,967a
* 

 
0,847a

* 0,842b
* 1,028a

* 

 
0,887a

* 0,870a
* 0,900a

* 

Big 0,892a
* 1,067a

* 0,816b
* 

 
0,835a

* 0,891b
* 1,096b

* 

 
0,934b

* 0,992a
* 1,042a

* 

Inclinação de SMB 
          

Small 1,123a
* 0,685b

* 1,006a
* 

 
1,244a

* 0,831* 0,959a
* 

 
0,790* 0,692a

* 1,020* 

Medium 0,635a
* 0,825a

* 0,732a
* 

 
0,686a

* 0,417b
* 0,679a

* 

 
0,442a

* 0,591a
* 0,620a

* 

Big -0,157a
*** -0,018a -0,183b

** 

 
-0,106a 0,150b

*** -0,211b
*** 

 
-0,048b -0,063a -0,013a 

Inclinação de HML 
          

Small -0,449a
* 0,069b 0,500a

* 

 
-1,451a

* -0,036 0,594a
* 

 
-0,189** 0,486a

* 0,619* 

Medium -0,555a
** 0,054a 0,393a

* 

 
-0,037a 0,068b 0,478a

*** 

 
-0,305a

* 0,092a 0,693a
* 

Big -0,494a
* -0,026a 0,378b

* 

 
-0,406a

* 0,124b
*** 0,535b

* 

 
-0,564b

* 0,237a 0,361a
*** 

Inclinação de Agfator 
          

Small -1,021a
* -0,388b

* -0,628a
* 

 
2,242a

* 0,313* 0,023a 
 

-0,307* -0,576a
* -0,186*** 

Medium -0,930a
* -0,425a

* -0,563a
* 

 
0,078a -0,080b 0,087a 

 
-0,451a

* -0,395a
* 0,085a 

Big -0,871a
* -0,294a

*** -0,184b 
 

0,438a
* 0,169b

** 0,426b
* 

 
-0,152b -0,026a -0,034a 

            *Significante ao nível de 1%; **Significante ao nível de 5%; ***Significante ao nível de 10% 
            a Erros-padrão estimados com correção para heterocedasticidade de White; b Erros-padrão ajustados para correlação serial, usando erro padrão de Newey-West com 4 

lags 
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carteira Big com baixo índice BM. Da mesma forma, a inclinação do fator HML aumenta 

monotonicamente quando o BM também aumenta. Na maioria das carteiras, a inclinação do 

fator AG é maior para o grupo Medium asset growth. Ao utilizar as outras medidas de 

crescimento do ativo, os resultados são qualitativamente semelhantes. As tabelas com os 

resultados das outras formas de mensurar o crescimento do ativo não foram publicadas por 

questão de espaço, mas, a pedido, podem ser disponibilizadas. 

Core, Guay e Verdi (2008) e Cochrane (2000) argumentam que regressões em série 

temporal examinam a relação entre o retorno em excesso e os fatores, contudo os coeficientes 

obtidos não podem ser interpretados como evidência da precificação de um fator. Sendo 

assim, os coeficientes estimados representam a exposição da carteira a um determinado fator. 

Assim, para testar se o fator crescimento do ativo é um prêmio de risco significativo e 

positivo, os betas estimados na primeira etapa foram utilizados como variáveis explanatórias 

das regressões da segunda etapa. Na Tabela 5, evidencia os prêmios dos fatores de risco. Os 

modelos de 1 a 5, na Tabela 5, referem-se aos resultados para cada medida de crescimento do 

ativo. O modelo 1 tem como medida para crescimento do ativo XING; o modelo 2 CGS; o 

modelo 3 FF; o modelo 4 LSZ; e o modelo 5 PS. 

Tabela 5 - Parâmetros estimados para o modelo  �̅�𝒑 − �̅�𝒇 = 𝝀 + 𝝀𝟏�̂�𝒑,𝒎𝒌𝒕 + 𝝀𝟐�̂�𝒑,𝑺𝑴𝑩 + 𝝀𝟑�̂�𝒑,𝑯𝑴𝑳 +

+𝝀𝟒�̂�𝒑,𝑨𝑮 + 𝜺𝒊 

Modelo  1 2 3 4 

1 -0,002 0,001 0,005 0,002 0,003 

2 -0,012** 0,016** -0,005 -0,001 -0,005*** 

3 0,013** -0,015** 0,003 -0,020* 0,003 

4 0,019* 0,121* 0,005* -0,018* 0,061* 

5 0,020* -0,020** 0,002 -0,020* 0,006** 

                         *Significante ao nível de 1%; **Significante ao nível de 5%; ***Significante ao nível de 10% 

O presente trabalho teve interesse especial no parâmetro 4, para tentar identificar a 

explicação para o efeito asset growth. Na Tabela 5, verifica-se que o prêmio do fator 

crescimento do ativo é maior quando o crescimento do ativo é mensurado por LSZ (6,1%) e o 

menor prêmio desse fator é 0,3%, quando o crescimento do ativo foi mensurado por XING e 

FF. Ao utilizar CGS, o prêmio do fator crescimento do ativo foi negativo, indicando, assim, a 

não existência do efeito asset growth. 

Em geral, o parâmetro 4 é positivo, ou seja, carteiras formadas por empresas com 

baixo crescimento do ativo tendem a obter retornos maiores que carteiras formadas por 

empresas com alto crescimento do ativo. Apenas quando o crescimento do ativo é mensurado 

por CGS há um efeito significativo inverso, ou seja, carteiras formadas por empresas com alto 

crescimento do ativo tendem a obter retornos maiores que os retornos das carteiras formadas 

por empresas com baixo crescimento do ativo.  

Por fim, ao empregar a metodologia de regressão em duas etapas para investigar se o 

fator asset growth é um fator de risco precificado, pode-se dizer, a partir da Tabela 5, que os 

resultados encontrados sugerem evidências de que o efeito investimento documentado no 

mercado de ações brasileiro tem como explicação a abordagem racional, quando o 

crescimento do ativo é medido como LSZ e PS. Já quando o crescimento do ativo é 

mensurado como XING e FF, pode-se dizer que os resultados encontrados não sugerem que a 

explicação do efeito investimento seja devido à abordagem racional, podendo, dessa forma, 

ser atribuída ao mispricing.  
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5 CONCLUSÃO 

Existe uma extensa literatura internacional examinando a associação entre retornos das 

ações e características relacionadas a elas, sendo as características mais comuns o tamanho, o 

índice book-to-market, o retorno acumulado no último ano, entre outras. Recentemente, a 

relação entre o nível de investimento das empresas vem sendo estudada e observou-se que 

existe uma relação negativa entre investimento e retorno futuro das ações. Essa relação 

negativa é conhecida como efeito investimento ou efeito asset growth. 

Esta pesquisa examinou como o crescimento do ativo se relaciona com os retornos das 

ações no mercado acionário brasileiro. Especificamente, foi investigado se o efeito 

investimento existe no mercado de ações brasileiro, se o efeito investimento existe quando se 

ajusta os retornos das ações aos modelos de três fatores de Fama e French (1993) e quatro 

fatores de Carhart (1997), se o crescimento do ativo é uma variável que influencia os retornos 

das ações, bem como se o crescimento do ativo pode ser um fator de risco para a explicação 

dos retornos das ações. 

Para mensurar o crescimento do ativo ou o nível de investimento das empresas, 

utilizou-se cinco proxies, uma vez que não está consolidado qual a proxy que melhor captura 

as informações referentes ao investimento das empresas. As proxies escolhidas são baseadas 

nos trabalhos de Xing (2008), Cooper, Gulen e Schill (2008), Fama e French (2008), 

Lyandres, Sun e Zhang (2008) e Polk e Sapienza (2009).  

A respeito da existência do efeito asset growth, pode-se dizer que, dependendo da 

proxy utilizada, há evidências da existência do efeito. Dentre as proxies utilizadas, apenas 

uma, a FF, não detectou a existência da anomalia investimento. Com a utilização das demais 

proxies, pode-se observar que o efeito asset growth está presente em todas as carteiras 

compostas por ações de tamanho médio. Ao verificar a existência do efeito investimento 

quando se ajusta os retornos das ações aos modelos de três fatores de Fama e French (1993) e 

quatro fatores de Carhart (1997), percebeu-se que ambos modelos falham na explicação da 

anomalia investimento.  

Na análise em nível de ativo individuais, em geral, existe uma relação negativa 

significativa entre crescimento do ativo e retornos futuros, mesmo após controlar as variáveis 

tamanho, BM e momento. Diante dessas evidências, a hipótese de que crescimento do ativo é 

negativamente relacionado com os retornos futuros das ações não pode ser rejeitada. 

Finalmente, foi verificado se o crescimento do ativo pode ser um fator de risco para a 

explicação dos retornos das ações. Para tanto, utilizou-se a abordagem da regressão em duas 

etapas. Observou-se que, ao utilizar as proxies LSZ e PS, o coeficiente do fator asset growth 

foi positivo e significativo, evidenciando, assim, que o crescimento do ativo pode ser um fator 

de risco precificado. Sendo CGS a proxy para crescimento do ativo, observou-se que, embora 

o coeficiente seja significativo, o mesmo não apresentou o sinal esperado. Já quando o 

crescimento do ativo foi mensurado como XING e FF, o coeficiente do fator de risco baseado 

no investimento não foi significativo. Dessa forma, não há evidências para sugerir que a 

explicação para o efeito investimento seja baseada na abordagem racional.  

Esta pesquisa contribui de três maneiras para a literatura corrente. Primeiro, evidencia-

se que, no mercado de ações brasileiro, há indícios da existência do efeito asset growth. 

Segundo, identifica-se que os modelos de três e quatro fatores de Fama e French (1993) e 

Carhart (1994) não conseguem capturar a anomalia investimento, ratificando, assim, os 

indícios da existência da referida anomalia. Por fim, verifica-se que o crescimento do ativo 

pode ser um fator de risco precificado, dependendo da proxy utilizada para mensurar o 

crescimento do ativo. Os resultados desta pesquisa ficam limitados à amostra utilizada, ao 

período de tempo e às proxies utilizadas para crescimento do ativo.  
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