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 O que você vai 
 aprender 
 neste e-book?
 
	 O	sonho	de	todo	investidor	é	descobrir	o	momento	de	entrar	e	de	sair	de	uma	posi-	
	 ção	na	hora	certa.	Este	é	um	tema	sedutor	pois	a	primeira	vista	nos	leva	a	imaginar		
	 que	tal	estratégia	tem	a	capacidade	de	oferecer	altos	retornos	em	prazos	curtos.	

	 Além	disso,	seduz	também	o	fato	de	uma	posição	convergir	para	seu	objetivo	de	ime-	
	 diato,	algo	que	eleva	a	autoestima	de	qualquer	gestor	de	carteiras,	concorda?
 
	 Este	e-book	apresentará	algumas	estratégias	de timing	de	mercado	que	variam	desde		
	 de	indicadores	técnicos	a	indicadores	fundamentalistas	e	sociais.	Além	disso,	serão		
	 fornecidos	indícios	sobre	como	certas	pessoas	foram	bem-sucedidas	com	esta	estra-	
	 tégia.
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1 
CUSTOS E BENEFÍCIOS DO 
TIMING DE MERCADO

 



 
	 A	questão	de	se	é	possível	descobrir	o	timing de	mercado	e	ganhar	dinheiro	com	isso,	e	quais	
os	custos	envolvidos	nesta	estratégia,	possui	fortes	adeptos	e	fervorosos	opositores	tanto	entre	os	
profissionais	do	mercado	quanto	no	meio	acadêmico.	Embora	o	pessoal	da	academia	seja	quase	
unânime	em	afirmar	que	o timing de	mercado	não	vale	o	tempo	e	os	recursos	que	consome,	os	pro-
fissionais	do	mercado	mantêm	acaloradas	discussões	em	torno	destes	dois	pontos.

As Compensações do Timing de Mercado

	 Os	ganhos	com	o	timing de	mercado	além	de	expressivos	são	visíveis,	enquanto	que	os	seus	
custos	nem	sempre	são	tão	evidentes.	Isso	talvez	explique	por	que	tantos	investidores	e	gestores	de	
fundos,	apesar	de	o	negarem,	tentam	fazer	o timing	de	mercado.	Além	disso,	a	visibilidade	que	têm	
os	estrategistas	de	mercado	das	grandes	empresas	de	investimentos	parece	indicar	que	a	alocação	
de	ativos	é	percebida	como	importante.

	 No	entanto,	apesar	do	apelo	que	possui,	o	timing	de	mercado	continua	a	ser	um	sonho	fugaz	
para	a	maioria	dos	investidores.

	 E	por	que	é	tão	difícil	ter	sucesso		com	o	timing	de	mercado?	Uma	das	explicações	é	que	exis-
tem	poucas	vantagens	competitivas	entre	os	investidores	que	adotam	esta	estratégia.	Ainda	assim,	
é	possível	que,	com	pesquisas	e	boas	informações,	se	obtenha	uma	vantagem	informacional	no	pro-
cesso	de	seleção	de	ações.
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2 
ABORDAGENS DE TIMING DE
MERCADO

 



 
	 	É	provável	que	existam	tantas	estratégias	de	timing	de	mercado	quanto	investidores.	Algu-
mas	dessas	estratégias	 são	baseadas	em	 indicadores	não-financeiros,	outros	em	 indicadores	 téc-
nicos,	outras	em	bandas,	outras,	ainda,	em	variáveis	macroeconômicas,	tais	como	taxas	de	juros	e	
ciclos	de	negócios.	Há,	também,	as	que	utilizam	as	ferramentas	que	são	utilizadas	para	avaliar	ações.

O Timing de Mercado baseado em Indicados Não-Financeiros.

Indicadores Espúrios: Quando	existem	centenas	de	indicadores	que	podem	ser	usados	para	prever	o	
timing de	mercado,	pode	ser	que	alguns	apresentem	uma	correlação	excepcionalmente	alta	devido,	
exclusivamente,	à	sorte.	Segundo,	uma	previsão	da	direção	em	que	o	mercado	vai	se	mover	(se	para	
cima	ou	para	baixo)	na	verdade	não	se	qualifica	como timing	de	mercado,	já	que	o	quanto	o	mercado	
se	move	para	cima	ou	para	baixo	faz	claramente	a	diferença.	Terceiro,	você	deve	desconfiar	todas	as	
vezes	que	não	puder	estabelecer	uma	correlação	de	ordem	econômica	entre	um	indicador	de	timing 
de	mercado	e	o	comportamento	de	mercado.

Indicadores de Humor:	Quando	as	pessoas	se	sentem	confiante	quanto	ao	futuro,	não	são	apenas	
os	preços	das	ações	que	são	afetados.	Com	frequência,	há,	 também,	consequências	sociais,	com	
a	moda	e	os	costumes	sendo	afetados	pelo	fato	de	os	investidores	e	os	consumidores	se	sentirem	
confortáveis	em	relação	ao	futuro	da	economia.

De	modo	geral,	o	problema	com	os	indicadores	de	humor	é	que	eles	tendem	a	explicar	o	que	acon-
teceu	e	o	que	está	acontecendo,	em	vez	de	anteciparem	o	que	vai	acontecer.

Indicadores oba-oba:	Embora	entre	todos	os	 indicadores	não-financeiros	os	 indicadores	oba-oba	
sejam	os	que	oferecem	as	melhores	promessas	de	previsão	dos	movimentos	futuros	do	mercado,	
eles	estão	sujeitos	a	algumas	 limitações.	Por	exemplo:	Um	elevado	 índice	de	audiência	da	CNBC	
tanto	pode	 significar	baboseira	 como	pode	 refletir	o	 fato	de	que	o	 comportamento	do	mercado	
acionário	é	mais	interessante	do	que	as	novelas	da	moda.	Mesmo	que	haja	um	interesse	excessivo	
pelo	mercado	acionário,	e	que	a	conclusão,	com	base	nos	indicadores	oba-oba,	que	as	ações	estão	
supervalorizadas,	não	existe	qualquer	garantia	de	que	as	ações	não	vão	subir	ainda	mais	antes	de	
começarem	a	cair	em	direção	ao	seu	preço	de	equilíbrio.

O Timing de Mercado Baseado em Indicadores Técnicos

Preços Passados:	No	e-book	da	primeira	filosofia	de	investimento,	foi	discutido	as	evidências	em-
píricas	de	correlações	negativas	de	longo	prazo	nos	preços	das	ações	e	vimos	que	as	ações	que	su-
biram	nos	períodos	mais	recentes	são	as	que	possuem	mais	probabilidade	de	caírem	no	futuro.	No	
entanto,	as	pesquisas	não	têm	apresentado	evidências	empíricas	de	que	o	mesmo	aconteça	com	o	
mercado	de	forma	geral.	O	fato	do	mercado	ter	subido	muito	nos	últimos	anos,	por	si	só	não	significa	
que	vai	cair	no	futuro.
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Volume Negociado: Alguns	analistas	acreditam	que	o	volume	negociado	pode	ser	um	indicador	de	
retornos	futuros	muitos	melhor	do	que	os	preços	passados.

Volatilidade:	Um	estudo	publicado	por	Haugen,	Talmor	e	Torous	em	1991	verificou	que	os	aumentos	
da	volatilidade	do	mercado	causam	uma	queda	imediata	nos	preços	das	ações,	e	que	estes	retornos	
aumentam	nos	períodos	subsequentes.

Timing de Mercado Baseado em Sistemas de Bandas (Reversão à Média)

	 Existem	muitos	investidores	que	acreditam	que	os	preços	tendem	a	reverter	ao	que	se	pode	
chamar	de	níveis	normais	após	longos	períodos	durante	os	quais	podem	ter	desviado	desses	níveis.	
No	caso	do	mercado	de	capitais,	esta	faixa	é	geralmente	definida	em	termos	de	índices	de	preço/
lucro	(P/L).	Já	no	mercado	de	títulos	de	renda	fixa,	uma	faixa	normal	de	taxas	de	juros	é	usada	para	
justificar	as	apostas	quanto	aos	rumos	do	mercado.

O Timing de Mercado Baseado nos Fundamentos

	 Assim	como	os	preços	das	ações	devem	refletir	seus	fluxos	de	caixa	esperados,	seu	potencial	
de	crescimento	e	o	risco	de	mercado	como	um	todo,	também	deve	refletir	os	fundamentos	destes	
ativos.	

Indicadores Fundamentalistas 

	 É	possível	tentar	fazer	o	timing	de	mercado	por	meio	da	identificação	de	sinais	simples	base-
ados	em	algumas	variáveis	econômicas.

Os ciclos dos negócios:	Seria	de	se	esperar	que	as	ações	tivessem	desempenho	muito	melhor	duran-
te	os	booms	econômicos	do	que	durante	as	recessões.	No	entanto,	o	que	complica	esta	correlação	é	
que	os	preços	de	mercado	se	movem	com	base	nas	previsões	de	mudanças	da	atividade	econômica	
no	futuro	e	não	no	seu	nível	atual.	Em	outras	palavras,	é	possível	ver	os	preços	das	ações	subirem	
no	auge	de	uma	recessão,	desde	que	os	investidores	tenham	a	percepção	de	que	a	economia	vá	se	
recuperar	nos	próximos	meses.	Por	outro	lado,	é	possível	ver	os	preços	das	ações	caírem,	mesmo	em	
meio	a	um	forte	crescimento	econômico,	desde	que	as	expectativas	quanto	ao	futuro	da	economia	
sejam	sombrias.

Modelos de valor intrínseco
 
 Uma	das	maneiras	pelas	quais	é	possível,	a	partir	dos	 fundamentos	consolidá-los	em	uma	
visão	de	mercado	é	fazer	uma	avaliação	intrínseca	do	mercado	como	um	todo.
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Os modelos de avaliação intrínseca realmente funcionam?

 É	difícil	responder	a	esta	pergunta	porque	depende	das	informações	com	as	quais	se	alimenta	
o	modelo	de	avaliação	intrínseca	e	de	seu	horizonte	de	tempo.	De	forma	geral,	as	chances	de	suces-
so	aumentam	à	medida	que	a	qualidade	de	suas	informações	melhora	e	o	horizonte	de	tempo	au-
menta.	Os	mercados	parecem	acabar	revertendo	ao	valor	intrínseco,	mas	pode	levar	algum	tempo.

	 O	problema	com	modelos	de	valor	intrínseco	é	sua	incapacidade	de	capturar	as	mudanças	
permanentes	em	relação	ao	risco	e	as	características	dos	investidores.	Isso	se	deve	ao	fato	destes	
modelos	se	basearem	em	informações	do	passado.	Assim,	o	prêmio	de	risco	utilizado	para	se	che-
gar	ao	custo	do	capital	próprio	pode	ter	sido	estimado	por	meio	do	exame	de	séries	históricas	de	
retornos	sobre	ações	e	títulos	de	renda	fixa	e	os	dividendos	podem	refletir	aquilo	que	as	empresas	
fizeram	no	ano	passado.	Se	uma	ou	mais	destas	variáveis	tiverem	se	alterado	em	consequência	de	
mudanças	do	mercado,	os	modelos	de	avaliação	intrínseca	fornecerão	conclusões	equivocadas.

Modelos de avaliação relativa

 Os	modelos	de	avaliação	relativa	examina	como	os	mercados	são	precificados	relativamente	
a	outros	mercados	e	a	outros	fundamentos.	Como	isso	difere	da	avaliação	 intrínseca?	Embora	as	
duas	abordagens	possuam	algumas	características	em	comum,	a	abordagem	da	avaliação	relativa	é	
menos	rígida	já	que	não	requer	que	se	trabalhe	dentro	da	estrutura	de	um	modelo	de	fluxo	de	caixa	
descontado.	Em	vez	disso,	se	faz	comparações	de	mercados	ao	longo	do	tempo	ou	entre	diferentes	
mercados	no	mesmo	tempo.

Determinantes do Sucesso

	 É	possível	fazer	timing	de	mercado	comparando-se	os	preços	atuais	das	ações	com	seus	pre-
ços	no	passado	ou	com	os	preços	das	ações	em	outros	mercados?	Embora	seja	possível	com	essas	
comparações	fazer	julgamentos	quanto	à	avaliação	destes	mercados,	há	dois	problemas	com	essa	
análise:

1)	 Como	o	modelo	está	baseado	em	uma	análise	do	passado,	supõe-se	que	não	houve	qualquer	
mudança	significativa	nas	relações	subjacentes;
2)	 Mesmo	que	o	passado	seja	um	prólogo	e	que	haverá	reversão	aos	padrões	históricos,	não	é	
possível	controlar	esta	parte	do	processo.	

	 Como	melhorar	suas	chances	de	sucesso?	Primeiro,	tentar	incorporar	às	análises	as	variáveis	
que	refletem	mudanças	que	acredita-se	que	tenha	ocorrido	nos	mercados.	Segundo,	ter	um	horizon-
te	de	tempo	mais	longo,	já	que	isto	melhorará	as	chances	de	convergência.
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3 
ESTRATÉGIAS DE TIMING DE
MERCADO

 



 
Se realmente você for capaz de fazer timing de mercado, como tirar vantagem desta habilidade? 

	 Há	pelo	menos	quatro	maneiras	de	fazer	isso,	com	graus	de	risco	variáveis	associados	a	cada	
uma.	A	primeira	maneira	é	ajustar	a	carteira	de	ativos,	alocando	mais	do	que	normalmente	o	faria	
(dados	seu	horizonte	de	tempo	e	seu	grau	de	aversão	ao	risco)	a	mercados	que	acredita	estarem	
subestimados,	e	menos	do	que	normalmente	alocaria	a	mercados	que	acredita	estarem	superava-
liados.	A	segunda	abordagem	é	mudar	de	estilos	e	estratégias	de	investimento	para	que	reflitam	o	
desempenho	esperado	do	mercado.	A	terceira	é	redirecionar	seus	recursos	dentro	do	mercado	de	
capitais	de	um	setor	para	o	outro,	dependendo	de	suas	percepções	quanto	ao	crescimento	econômi-
co	e	ao	mercado.	A	quarta	forma	e	a	mais	arriscada,	de	fazer	timing de	mercado	é	especular	quanto	
ao	direcionamento	do	mercado,	usando	ou	alavancagem	financeira	ou	derivativos	para	aumentar	
lucros.

Conclusão

 Embora	as	opções	possam	ser	variadas	em	termos	de	estratégia	de	timing de	mercado,	exis-
tem	poucas	evidências	de	sucesso	efetivos	destas	estratégias,	mesmo	quando	você	analisa		aqueles	
que	alegam	ser	mais	bem	informados.

	 A	estratégia	mais	simples	é	a	de	alterar	a	composição	da	alocação	de	ativos	para	que	reflita	
suas	visões	do	mercado,	mas	isso	pode	exigir	que	você	saia	do	mercado	acionário	por	longos	perío-
dos.	Se	você	quiser	estar	plenamente	investido	em	títulos	de	capital,	você	pode	tentar	mudar	de	es-
tratégia	de	investimento	antes	das	mudanças	de	mercado,	passando	de	investimento	em	valor	para	
investimento	em	crescimento	ou	redirecionar	os	recursos	entre	os	diversos	segmentos	econômicos	
do	mercado.	Por	fim,	se	você	tiver	fé	suficiente	em	suas	capacidades	de	timing de	mercado	para	sair	
ileso,	pode	comprar	mercado	subavaliados	e	realizar	lucros	significativos	quando	eles	convergirem.	
O	risco,	é	claro,	é	que	divirjam	e,	neste	caso	ver	sua	carteira	sofrer	como	consequência.
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A BR Advisors

	 A	 BR	 Advisors	 é	 um	 dos	 maiores	 escritó-
rios	 credenciados	 a	 XP	 Investimentos	 e	 con-
ta	 com	 uma	 equipe	 altamente	 qualificada. 

	 Além	de	um	histórico	de	premiações,	o	escritório	
conta	ainda	com	três	filiais	-RJ,	BH	e	SP.
  
	 As	operações	da	BR	são	divididas	em	duas	áreas:	
mesa	de	operações	e	distribuição	de	produtos	finan-
ceiros	e	investimentos.

https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/
https://www.instagram.com/bradvisors/?hl=pt-br
https://twitter.com/BR_ADVISORS
https://www.linkedin.com/company/br-advisors/
https://www.bradvisors.com.br/

