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"Pensar com consciência metodológica pode ser um passeio pela estufa 

onde a razão fermenta livre e eficiente, a serviço do querer. Seja ele menos 

ou mais conformado com a realidade, o indivíduo percebe que os logros 

não despencam das árvores: o vitorioso, no senso comum social, é 

precisamente o sujeito que encontrou maneiras de colher os frutos, 

reduzindo assim o peso relativo do acaso, do divino, da sorte ou da 

inspiração na explicação de seu êxito ou fracasso" Deisy de Lima Ventura 

 

“I Wish that every day I can do something foolish, something creative and 

something generous” Benjamin Graham 



 
 

 

RESUMO 

 O investimento em valor é caracterizado pela busca de ações com um prêmio entre a sua 

cotação em bolsa e o denominado valor intrínseco destas ações. Isto implica uma evidente 

contraposição à hipótese dos mercados eficientes, em um debate acadêmico e profissional 

praticamente inexequível. Não obstante, no campo dos estudos empíricos, há larga aceitação para 

a constatação de que estratégias de valor obtêm rendimentos acima da média (dos bechmarks) por 

longos períodos de tempo em diversos mercados do mundo.  

 O debate se acirrou nas últimas duas décadas frente ao avanço de campos que criticam as 

bases da teoria dos mercados eficientes, como os modelos de relações não lineares, de teoria do 

caos e de finanças comportamentais. É neste ambiente que exponho este estudo sobre a escola de 

Value Investing.  

 Exponho um teste empírico que demonstra que em um período de dez anos (2001-20011) 

houve retornos excedentes ao benchmark pelas estratégias de valor para o mercado brasileiro de 

ações. Avaliamos estatisticamente os resultados apresentados e as características dos portfolios 

gerados. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mercado de Capitais, Hipótese dos Mercados Eficientes, Investimento em 

Valor, Finanças Comportamentais, BM&FBovespa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

  Value investing is characterized by the search for stocks with a premium between 

its market quote and its so called intrinsic value. That states a clear antagonism against the 

efficient market hypothesis, in an academic and professional debate involving financial analysts 

that shows no acquiescence.  Nonetheless, in the empirical studies field, that is large acceptance 

that value strategies obtain over the benchmarks returns for long periods of time and in different 

markets of the world.    

 The debate has intensified in the last two decades because of the evolving of fields that 

criticizes the basis of the efficient market hypothesis, like the nonlinear models, chaos theory and 

behavioral finance. It is in that environment that I expose this study about value investing 

school. Finally I verify over statistical tests the applications of these ideas on the Brazilian stock 

market.  

 I expose an empiric test that demonstrates that in the ten year period (2001-2011), there 

are excess returns over the benchmark by value strategies in the Brazilian stock market. I 

evaluate statistically the presented returns and the characteristics of the generated portfolios.  

 

KEY-WORDS: Financial Markets, Efficient Market Theory, Value Investing, Behavioral 

Finance, BM&FBovespa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Investimento em valor define-se como a procura por ações que negociem no mercado a 

um preço significantemente abaixo de seu respectivo valor intrínseco, ou seja, de uma medida do  

real valor tangível em ativos e em geração de resultados. Tal objetivo, não obstante, gera 

conflitos com a moderna teoria de finanças e com a hipótese dos mercados eficientes, em um 

debate que já dura décadas, tanto no campo acadêmico como profissional. 

 Entretanto, validações empíricas de que estratégias de investimento em valor geram 

resultados acima dos benchmarks -  em longos períodos de tempo e em diversos lugares do 

mundo -  são abundantes. Basu (1977) em “Investment performance of common stocks in relation 

to its price earinings ratios”, verificou que o desempenho do grupo das ações de menor múltiplo 

Preço/Lucro (P/L) superou o mercado, e entregou retornos mais que duas vezes superiores aos 

retornos do grupo de maior P/L. Ibbotson (1986) em seu estudo “Deciles Portfolios of the New 

York Stock Exchange, 1967-1985”,  conclui que as ações do grupo de P/L mais baixo renderam 2 

vezes mais que a média do mercado e quase 6 vezes mais que o grupo de P/L mais elevado. Ele 

também avaliou as ações quanto ao seu Preço/Valor Patrimonial (P/VPA) e concluiu que o grupo 

com baixo múltiplo teve uma performance superior ao de mais alto múltiplo de duas vezes e 75% 

acima em relação ao mercado. 

 Em “Contrarian Investiment, Extrapolation and Risk” (1993), Lakonishok, Vishney e 

Shliefer descobriram que em um período de 5 anos as ações de mais baixo P/L superam em quase 

duas vezes as de mais alto P/L. No mesmo estudo com ações com o múltiplo P/VPA, 

encontraram que as carteiras com baixos múltiplos superaram as de mais alto em quase três 

vezes. 

 Rosemberg (1990) revelou que estratégia de escolher ações com baixo preço/valor 

patrimonial teria resultado em um resultado excedente de 4,5% a.a.. Fama e French (2002) 

mostraram em um estudo sobre ações dos Estados Unidos, entre 1952 e 2001, que as ações com 

baixos múltiplos renderam de 9% a 10% a mais por ano do que as com múltiplos P/L evados 

durante o período. 

 A defesa das estratégias de valor ganhou novo âmago com a efervescência no campo 

acadêmico dos trabalhos de behavioral finance, como “Does the stock Market overreact” de De 
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Bondt e Thaller (1985), “Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance” de Fama 

(1998), e os brilhantes trabalho de Kahneman e Tversky (1974, 1979,1981, 1982). Apesar da 

discussão de finanças comportamentais não ser escopo deste trabalho, as contribuições destes 

autores concede importante subsídio à premissa de value investing de que acontecem 

significativos desvios entre o valor intrínseco de uma ação e seu valor de mercado. Mais que isso, 

esses desvios seriam gerados pelo comportamento por horas exagerado e errático dos agentes do 

mercado. 

 Dado tal ambiente, este trabalho visa discutir as estratégias de investimento em valor, 

abordar a contraposição de ideias entre a moderna teoria de finanças e seus críticos, e por fim 

apresentar um estudo empírico sobre a adoção de estratégias de valor para o mercado brasileiro 

de ações entre o período de abril de 2001 até abril de 2011, seus resultados e características dos 

portfólios gerados. 

 No item 2.1 começamos adentrando na evolução da moderna teoria de finanças e suas 

contribuições. O item 2.2 traz o contraponto desta teoria com suas maiores críticas, com destaque 

às criticas dirigidas pelos autores de value investing e finanças comportamentais. O item 2.3 

apresenta o nascimento da análise de investimento com Graham e a proposição de uma forma 

racional e meticulosa de análise de investimentos. No item 2.4 revisa as maiores contribuições 

em termos de verificação dos riscos e retornos associados a estratégias de investimento em valor. 

Nos item 3 e 4 apresento o estudo empírico acerca da adoção de estratégias de investimento em 

valor para o mercado brasileiro de ações e discuto seus retornos e características preponderantes. 
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2 REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA 

 

2.1 HIPÓTESE DOS MERCADOS EFICIENTES 

 

“You must know the joke about the finance professor and the graduate student who see a 

hundred dollar bill on the ground. The graduate students starts do pick up, and the 

professor says, “Don’t bother – if it were really a hundred dollar bill, it wouldn’t be 

there.” –Burt Malkiel1 

 

 Na década de 1970 a Hipótese dos Mercados Eficientes se tornou muito popular nos halls 

acadêmicos. Em síntese ela constata que existe informação perfeita no mercado de ações. Assim 

que uma nova informação surge sobre uma ação, todos os agentes a recebem ao mesmo tempo, 

de forma que o preço de uma ação reflete todo o conhecimento e expectativas do universo de 

investidores. 

 Partindo das premissas de racionalidade do investidor e da existência de arbitradores 

profissionais
2
, a teoria defende que quando os investidores agem de forma racional, eles avaliam 

cada ativo por seu valor fundamental: o valor presente de seus fluxos de caixa futuros, trazidos a 

valor presente por uma taxa de desconto apropriada para suas características de risco. 

 Shliefer (2000) argumenta que após sua concepção na década de 1960, a HME foi 

tamanho sucesso nos campos de estudo teórico e empírico, que o campo acadêmico de finanças 

em geral, e análise de ativos em particular, foram criadas tendo como base a hipótese dos 

mercados eficientes e suas aplicações. 

 A história da HME  volta no tempo até o modelo de passeio aleatório para preços de 

ações. A ideia central é o que as cotações dos ativos se movimentam em uma forma que não é 

passível de nenhuma previsão de forma sistemática. A definição de Gujarati (2006) é de que “Um 

modelo de passeio aleatório é uma série temporal não estacionária, isto é tem uma média que 

varia com o tempo ou uma variância que varia com o tempo, ou ambas as coisas.”  

                                                
1   Burt Malkiel em “Market Efficiency Versus Behavioral Finance”, Bruce Stangle, 2005. 
2 Profissionais que por meio de operações de compra e venda de ativos similares em mesmo ou diferente mercado 

agem de forma a, na margem, acabar com diferenças existentes na precificação destes ativos 
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 O modelo é datado de 1900, quando foi elaborado em uma dissertação de mestrado pelo 

matemático francês Louis Bachelier. Ele investiga a correlação linear entre preços de opções e 

futuros negociados na bolsa francesa e concluiu que tais variações de preços se comportam de 

acordo com um modelo de passeio aleatório  

 O trabalho de Bachelier repercutiu pouco no campo da economia, e só foi trazido a tona 

na década de 1950 por Samuelson, entre outros, para virar um campo muito popular de pesquisa. 

Os resultados dos testes empíricos da década de 1960 (Samuelson em 1965 e Mandelbrot 1966) 

apontaram para ausência de correlação linear entre as várias séries do mercado de ações, 

implicando que estes dados eram não diferenciáveis de varias outras séries de números aleatórias. 

 Em 1970 Fama elaborou a sua hipótese dos mercados eficientes. Segundo ele “um 

mercado no qual os preços sempre reflitam completamente todas as informações disponíveis é 

chamado eficiente” (Fama, 1970). Shleifer (2000) caracteriza o poder dessa afirmação era 

“deslumbrante”. 

 Estas descobertas continham implicações práticas muito importantes. Investidores e 

traders não poderiam obter sistematicamente ganhos acima da média porque estatisticamente a 

falta de correlação implicava que a melhor estimativa para os preços futuros de uma ação é o 

próprio preço no presente. Em outras palavras, se os preços seguem um movimento de passeio 

aleatório, a variação das cotações de um negócio não afetará a probabilidade de uma particular 

mudança de preço futura. Preços antigos não podem prever preços futuros. 

 Desta forma, HME nos mostra que qualquer informação específica está completamente 

refletida nos preços de mercado. No entanto essa teoria não nos dá qualquer norte acerca do 

processo de precificação de ativos. Para isso precisamos da teoria moderna dos portfólios e do 

capital asset price model – o CAPM –. Não obstante, outro passo importante para evolução da 

moderna teoria de finanças foi modelo de Markowitz. 

 Em 1952, Markowitz utilizou como pressupostos para elaboração de sua teoria que duas 

variáveis são observadas pelos investidores antes de comporem suas carteiras: o retorno esperado 

e a variância dos retornos esperados (como medida de risco). Utilizando estas duas variáveis, os 

investidores possuem um problema de maximização do retorno esperado minimizando a 

variância dos retornos. 
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 Ao elaborarmos estas relações, encontraríamos uma linha de alocação chamada de 

Fronteira Eficiente, onde todas as carteiras contidas nesta linha seriam carteiras ótimas de 

alocação dado o nível de risco escolhido. 

FIGURA 1  - Fronteira eficiente. 

 

Fonte: Bodie, Kane e Marcus (2000) 

 

2.1.1 CAPITAL ASSET PRICE MODEL 

 Este modelo é derivado da teoria do portfolio de Markowitz de 1952 e busca, de maneira 

mais efetiva, uma resposta de como se deve relacionar e mensurar os componentes básicos de 

uma avaliação de ativos: risco e retorno, especificando as condições de equilíbrio do mercado de 

renda fixa e renda variável. 

 Segundo Pyndick e Rubinfeld (2005), o modelo de formação de preço para ativos de 

capital mede o prêmio do risco para determinado investimento de capital por meio de uma 

comparação do retorno esperado de tal investimento com o retorno esperado de todo o mercado 

acionário.  

 O CAPM resume a relação entre os retornos esperados por meio da seguinte equação: 

 

onde Ri é o retorno esperado de um determinado ativo, Rf é o retorno da taxa livre de risco e Rm 

é o retorno esperado do mercado acionário. A equação informa que o prêmio do ativo (isto é, a 
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diferença entre sua taxa de retorno esperado e a taxa sem risco) é proporcional ao prêmio de risco 

do mercado. A constante B de proporcionalidade é denominada “beta” do ativo, e mede a 

sensibilidade do retorno de um ativo às variações do mercado e, portanto, o risco não 

diversificável do ativo.  

 Damodaran (2007) nota do CAPM segue que o risco de qualquer ativo torna-se o risco 

que é acrescentado à carteira de mercado pela adição deste ativo. Se esse este oscila 

independentemente do mercado agregará pouco risco a esta carteira, porque seu risco é específico 

e eliminado por diversificação. Desta forma, estatisticamente podemos medir o risco que um 

ativo agrega à carteira de mercado pela sua covariância com essa carteira, que por sua vez, 

dividida pela variância da carteira de mercado nos indica o risco relativo deste ativo e nos produz 

o beta do ativo: 

 

  

 

2.2 CRÍTICAS À HIPÓTESE DOS MERCADOS EFICIENTES 

 

“The prevailing wisdom is that markets are always right, I assume they are always 

wrong.” –George Soros 

 

 Cunningham (2001) argumenta que média anual de oscilação das ações está na faixa de 

50%, enquanto o valor dos negócios é muito mais estável. O número de ações negociadas frente 

ao float aumentou drasticamente de 42% para 78% na bolsa de valores de Nova Yorque entre 

1982 e 1999 e de 88% para 221% na Nasdaq entre 1990 e 1993. Os preços de determinada ação 

sobem agressivamente e caem furiosamente em questão de dias ou semanas e sem nenhuma 

conexão aparente com o respectivo valor do negócio. 

 Em teoria, os arbitradores poderiam corrigir qualquer destas divergências e lucrar com 

isso, deixando a HME intacta. No entanto, a arbitragem também tem seus custos e seus riscos. 

Apesar da convicção do erro de precificação, é indefinido o tempo em que ele pode ser corrigido, 

implicando risco de perda continuada e de custo de oportunidade frente à outra alocação. Se 
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arbitragem então é uma forma finita e limitada não livre de risco, o resultado agregado é que sua 

habilidade em corrigir os preços dos ativos também é limitada. 

 Schleifer (2000) acredita que a hipótese de que as pessoas em geral e mais 

especificamente investidores  são completamente racionais é difícil de ser mantida. Investidores 

reagem a informações irrelevantes, seguem conselhos de “gurus”, falham em diversificar, 

negociam ações de forma eloquente, etc. Em geral, investidores raramente seguem a estratégia 

passiva esperada para eles pela teoria do mercado eficiente. 

 Uma crítica pertinente ainda pode ser feita pegando emprestada a ótica de teoria dos jogos 

de Von Neumamn – e aplicando aos mercados – de forma que mesmo decisões racionais 

individuais podem acarretar resultados não racionais em nível agregado. 

 Segundo Mizrahi (2008) a principal falha da teoria dos mercados eficientes é negligenciar 

o aspecto principal que gera ineficiências no mercado em avaliar ativos: a emoção humana. É 

exatamente neste contexto que uma crítica muito bem desenvolvida sobre a HME vem sendo 

aprofundada pelo estudo de finanças vomportamentais. Shleifer argumenta: 

“Com novas teorias e evidências, finanças comportamentais emergiu como uma  alternativa de visão dos 

mercados financeiros. Nesta visão, a teoria econômica não nos encaminha a mercados financeiros eficientes. 

Em vez disso, são esperados desvios sistemáticos e significativos da eficiência persistindo por longos 

períodos de tempo.” (SHLEIFER, 2000, p.27, tradução do autor) 

 Um ponto destacado de finanças comportamentais é a maneira distinta com que 

investidores pesam os lucros e as perdas. No trabalho de Kahneman e Tversky (1979) “A Teoria 

do Prospecto”, os autores verificam que os indivíduos se tornam mais avessos ao risco em 

situações de perda do que no lucro, infringindo seriamente o conceito de racionalidade. 

 Outra crítica é apontada por Schleifer (2000) é que os indivíduas sistematicamente violam 

a lei Bayesiana e outras máximas da teoria da probabilidade nas suas predições de resultados 

incertos. Por exemplo, indivíduos tendem a dar ênfase a fatores recentes em suas previsões, 

enviesando suas ações por uma representação gerada muito mais de forma randômica do que por 

qualquer efeito implícito. 

 Em “Contrarian Investment, Extrapolation and Risks” (1993), Lakonishok, Shleifer e 

Vishny argumentam que a explicação para a existência e persistência de retornos excedentes a 

média no mercado geradas por estratégias de valor reside em aspectos comportamentais. 
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Estratégias de valor produziriam tais retornos por serem contrárias a estratégias “ingênuas” de 

outros investidores, como extrapolar o histórico recente de crescimento de lucros, apostar em 

tendências e reagir exacerbadamente frente a boas e más notícias. Quanto aos investidores 

institucionais, que deveriam agregar mais racionalidade e visão de longo prazo, segundo os 

autores estes incorrem em sérios problemas de agência, com pressões de resultado de curto prazo 

e de não descolamento dos benchmarks de mercado, sob pena de sofrerem fortes resgates nos 

fundos sob sua gestão. 

 Browne (2000) reforça o ponto em que é difícil esperar uma decisão racional dos gestores 

de fundos optando por estratégias que podem demorar certo horizonte de tempo até 

demonstrarem seu real rendimento, enquanto a maioria de seus clientes mantém 

acompanhamento de seu desempenho em periodicidade cada vez menor, com a difusão de 

informação cada vez mais rápida. 

 Cunnigham (2001) busca um resumo do debate, que se é verdade que o mercado é 

eficiente em 80% do tempo, investidores podem tirar vantagem deste um quinto remanescente.  

 

2.3 VALUE INVESTING 

 

“I have seen no trend toward value investing in the 35 years I have practiced it. There 

seems to be some perverse human characteristic that likes to make easy things difficult.” 

Warren Buffett 

 

 Em 1984, em um agora lendário discurso feito na celebração de 50 anos do lançamento do 

livro Security Analysis de Graham e Dodd, intitulado “Os super investidores de Graham e 

Doddsville”, Warren Buffet fez uma metáfora de 225 milhões de americanos apostando um dólar 

em um jogo de cara ou coroa. A cada dia os perdedores saiam e continuavam os vencedores para 

a próxima jogada, com todos os ganhos do dia anterior. Em 20 dias, existiriam 215 pessoas que 

haveriam ganho mais de um milhão de dólares cada. Os proponentes da teoria do mercado 

eficiente nos teriam feito crer que os que vencem o mercado nada mais são do que os -  

abundantes em sorte – ganhadores do cara ou coroa diário. Mas Buffet seguiu sua analogia, agora 

substituindo os americanos por orangotangos. O resultado não diferiria. Sobraria após o vigésimo 
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dia 215 animais. Então o palestrante fez a capciosa pergunta do que aconteceria se fosse 

constatado que os 215 orangotangos vieram do mesmo zoológico? Buffet estava se referindo aos 

históricos impressionantes de rentabilidade dos mais famosos gestores value investors, entre eles, 

uma boa proporção tendo sido diretamente alunos do próprio Benjamin Graham, como ele 

mesmo. 

 Value Investing é uma escola concisa. Apesar das peculiaridades estratégicas que cada 

propositor seguiu ao longo de sua carreira acadêmica e profissional, todos partiram de um 

arcabouço comum, de um núcleo de ideias bastante delineadas. É uma série de princípios que 

formam uma filosofia de investimento. Cristopher Browne resume assim: 

Value Investing é fácil de descrever, mesmo não sendo sempre fácil de executar na prática.  Consiste em 
comprar um ativo por menos do seu respectivo valor intrínseco, em distinção ao que acontece ao seu 

superficial nível no mercado de ações. (BROWNE, 2007, p. 14, tradução do autor) 

 Sander (2002) diz que muitos têm a ideia de que Value Investing é um conjunto de 

fórmulas, múltiplos e regras, mas ela é muito mais que isso. Ela é um método, um estilo de visão 

quanto a tomada de risco. 

 O método de Graham para analisar uma ação, que acabou virando os pilares do 

investimento em valor,  pode ser resumido em alguns pontos, segundo Jason Zweig (2006): 

i) Uma ação é muito mais que um símbolo alfanumérico, é um negócio real e deve 

ser interpretada sempre pelo valor intrínseco correspondente a empresa e 

independente do preço de mercado.  

ii)  O mercado apresenta oscilações, na maioria das vezes justificável, mas em 

algumas ocasiões não, variando de um pessimismo injustificável a um otimismo 

insustentável. 

iii) O valor futuro de um investimento é uma função do seu preço presente. Pagar 

altos preços implica perda de potencial de lucro. 

iv) Todo investidor, por melhor que seja está sujeito e incorrerá em erros de 

avaliação, sendo os pilares de um “investimento inteligente” a procura de uma 

“margem de segurança” – achar ativos a preços atrativos de forma a minimizar 

prejuízos em caso de erro –. 
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v) O segredo do sucesso de investimento é inexorável a um preparo emocional por 

parte do investidor. 

 Muitos antes de behavioral finance se tornar um assunto popular nos halls acadêmicos, 

Benjamin Graham em 1949 já colocava em papel predominante no mercado financeiro da 

psicologia dos investidores. Atribuía aos movimentos em massa significativa irracionalidade. Os 

excessos de otimismo e pessimismo causavam as cotações das empresas ora a negociarem a 

preços exorbitantes com pouca relação ao negócio em si -  gerando a ocorrência de diversas 

bolhas de ativos – e oras a um pessimismo generalizado, levando o preço de mercado de grandes 

companhias a apresentar-se em diversas ocasiões abaixo até do ativo circulante líquido. 

 Apesar de todos os value investors concordarem que de tempos em tempos o mercado 

comete excessos em sua precificação, nenhum deles conseguiu expressar esta ideia melhor do 

que a metáfora do “Mr. Market” de Graham.  

Imagine que você possui uma participação pequena em uma companhia de capital fechado que lhe custou 

US$ 1.000,00. Um de seus sócios, chamado Sr. Mercado, é de fato muito prestativo. Todo dia ele lhe 

informa o que pensa ser o valor de sua participação e, além disso, se dispõe a comprar de você ou vender a 

você uma participação adicional naquelas bases. Às vezes, sua ideia de valor parece plausível e justificada 

pelas perspectivas do negócio da forma como você as conhece. Por outro lado, o Sr. Mercado deixa 

frequentemente o entusiasmo ou o receio tomar conta dele e o valor proposto por ele lhe parece pura 

bobagem. (GRAHAM, 2003, p. 236) 3 

 Outro característica predominante em Value Investing, é a abordagem extremamente 

conservadora com relação a dados futuros. Vide Graham: 

Quanto mais dependente a avaliação for da antecipação de resultados do futuro – e menos ligada a  dados 

demonstrados em performance passada – mais vulnerável se torna a possíveis e sérios erros (GRAHAM, 

1973, p. 282, tradução do autor).  

 Este extremo ceticismo acabou por segmentar a análise de investimentos em duas 

filosofias, a de Value e a de Growth Investing, sendo a última caracterizada por concentrar suas 

apostas em ações com previsões de grandes taxas de crescimento futuro. 

 Quando se trata de prever o crescimento, os analistas tendem a superestimá-lo, e os erros 

cometidos são maiores nas previsões de longo prazo. Damodaran (2006) levanta o ponto que há 

estudos que concluem que o crescimento histórico estima o crescimento no longo prazo tão bem 

quanto, ou melhor do que, as estimativas dos analistas. 

                                                
3 Benjamim Graham, O investidor inteligente (2003), p. 236, e o lendário trecho da metáfora do”Mr. Market”. 
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 Buffett também era duro quanto ao poder de previsão econômica: 

“We will continue to ignore political and economic forecasts, which are an expensive distraction for many 

investors and businessman. Thirty years ago, no one could have foreseen the huge expansion of the Vietnam 
War, wage and price controls, two oil shocks, the resignation of a president, the dissolution of the Soviet 

Union. A one-day drop in the Dow of 508 points, or Treasury bill yields fluctuating between 2,8% and 

17,4%. But surprise – none of these blockbusters events made the slightest difference in Ben Graham’s 

investment principles… Fear is the foe of the faddist, but the friend of the fundamentalist. A different set of 

major shocks is sure to occur in the next 30 year. We will neither try to predict those nor to profit from 

them.” 

 O lendário gestor de fundos  Peter Lynch também compartilhava esta opinião, de que 

ninguém podia prever as taxas de juros, a direção da economia ou do mercado de ações. 

 

2.3.1 BENJAMIN GRAHAM 

 

 The basic ideas of investing are to look at stocks as business, use market 

fluctuations to your advantage, and seek a margin of safety. That’s what Ben Graham 

taught us. A hundred years from now they will still be the cornerstones of investing – 

(Warren Buffet4) 

 

 Benjamin Graham foi um economista e investidor profissional norte americano. Graham é 

reconhecido como o primeiro propositor da Value Investing, e por muitos o criador da profissão 

de analista de investimentos em ações. Ele foi professor da Columbia Business School a partir de 

1928. Os alunos e discípulos de Graham incluem Warren Buffet, Willian J. Ruane, Irving Kahn, 

Walter J. Schloss entre outros.   

 Em 1934, Graham se uniu com um de seus colegas, que tomou diversas anotações de suas 

aulas e palestras, para escrever Security Analysis. É um livro dedicado a profissionais de 

investimento, digerindo negócios e aspectos financeiro tijolo a tijolo. 

 Algo que era muito importante para Graham era as definições dos conceitos de 

“investidor” e de “especulador”. Para ele uma operação de investimento é aquela que, após 

análise profunda, promete “segurança do principal e um retorno adequado”, sendo consideradas 

especulativas as operações que não atenderem estes preceitos. 

                                                
4 Warren Buffet em palestra a sociedade de analistas de investimento de Nova Iorque, dezembro de 1994, citação de 

HARGSTROM, 2005 
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 Benjamin sempre alerta para a importância da diversificação das aplicações em títulos e 

ações, em vista de todas as incertezas do futuro. Ele orienta alocações com o mínimo de 

exposição de 25% a uma das categorias, podendo-se escolher mais ou menos risco em virtude do 

perfil do investidor e do cenário para o médio prazo.  

 O Sr. Mercado foi a metáfora criada por Graham para ilustrar o comportamento errático 

do mercado. O Sr. Mercado sofre de transtornos bipolares, e dependendo do seu “humor” ele 

pode estar eufórico (e elevar os preços) em um dia e pode estar depressivo (e diminuir os preços) 

no próximo dia. Com ela Graham queria deixar de forma bem clara sua premissa de que apesar 

de no médio-longo prazo o mercado é capaz de refletir os fundamentos e o valor intrínseco de 

uma empresa, a curto prazo, seu comportamento errático não pode ser totalmente ligado às 

variações no valor das empresas, que são muito mais estáveis.  

 Uma vez afirmada a premissa de que sistematicamente acontecem esses desvios entre o 

“Sr. Mercado”   o valor intrínseco das ações, Graham agia de forma a procurar empresas 

subavaliadas. Ele sugeria que uma ação é realmente subvalorizada quando o seu preço é pelo 

menos um terço inferior ao preço sugerido pela análise. 

 Existiriam duas formas de avaliar-se se uma empresa está subavaliada. O primeiro é o 

método de avaliação que depende largamente de se estimar os fluxos de caixa futuros desta 

empresa e traze-los a valor presente descontado por uma taxa adequada ao risco; o segundo é 

avaliar a empresa sobre a ótica de um comprador privado, neste caso prestando maior atenção ao 

valor de liquidação dos ativos, do capital circulante líquido ou do capital de giro. 

 Essa escolha de ações subvalorizadas em grandes percentuais, é o forte conceito criado 

por Graham e seguido por todos os propositores de Value Investing chamado de “Margem de 

Segurança”. A ideia implícita é que comprando ativos tão subvalorizados, mesmo que o cenário 

econômico piore, ou a atividade da empresa entre em declínio, há uma margem muito grande 

entre o valor de aquisição e o valor intrínseco desta ação, funcionando como um colchão de 

segurança para o investimento. 
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2.3.2 WARREN BUFFET 

 

“After all, what witch doctor has ever achieved fame and fortune by simply advising ‘Take 

two aspirins’?” —Warren Buffett5  

 

 Warren Edward Buffet (Omaha, 30 de agosto de 1930) é um investidor, industrialista e 

filantropo Americano. Ele é o mais bem sucedido investidor no mundo, chamado de “o 

legendário investidor Warren Buffett”, ele é o principal acionista, presidente do conselho e 

diretor executivo da Berkshire Hathaway. Ele é constantemente citado na lista das pessoas mais 

ricas do mundo, sendo o terceiro homem mais rico do mundo, em 2010. Buffett também é um 

notável filantropo, tendo deixado em seu testamento 85% de sua fortuna é para a Fundação Bill e 

Melinda Gates. 

 Aos 8 anos Warren começou a ler os livros de seus pai – que era operador de mercado -, 

aos 11 ele começou a fazer marcações no quadro da corretora em que seu pai trabalhava. Mas 

muito provavelmente, o evento de maior impacto para o sucesso da carreira de Buffett foi ter ido 

estudar na Universidade de Columbia, para ter aulas com o autor do livro que o havia 

impressionado: “O Investidor Inteligente”, de Benjamin Graham. Warren ainda trabalharia com 

Graham na sua empresa após o termino de seu mestrado em economia. 

 Um vez Buffett caracterizou seu estilo como “85% Graham e 15% Fisher”. Apesar da 

total aderência a conceitos de Graham como “margem de segurança”, “o investidor e as 

flutuações do mercado” e o a visão de comprar uma ação como comprar um negócio inteiro, 

Buffett acabou desenvolvendo peculiaridades que formam o seu estilo de investimento. 

 A primeira dessas diferenciações pode ser notada talvez quando utilizou 20% de seus 

recursos na compra da Dempster Mill Manufacturing Co. e principalmente mais tarde quando da 

compra de ações da American Express, onde aplicam quase 40% dos recursos de da Buffett 

Partnership. Buffet não se limitada a diversificar muito os investimentos, quando verificava uma 

grande oportunidade de um negócio que entendia bem. 

                                                
5 Apud Mizrahi, (2008) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Omaha
http://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/Berkshire_Hathaway
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Bill_e_Melinda_Gates
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Bill_e_Melinda_Gates
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 Outra peculiaridade que já aparecia na compra da American Express era que para Graham 

mesmo após as grandes desvalorizações que sofrera a ação, o preço ainda era proibitivo por se 

tratar de estar acima do valor patrimonial. No entanto, Buffett enxergava valores intangíveis na 

companhia: sua base de clientes, o cartão de crédito líder mundial e centenas de milhões de 

dólares em cheques ainda não sacados. 

 O outro mentor de Buffett foi Fisher, que apresentava sérias divergências com o método 

de Graham. Para Fisher, o que importavam não era bons resultados atuais para determinar se uma 

empresa está ou não subvalorizada, mas sim os lucros nos próximos anos. Não obstante, projetar 

lucros é uma tarefa muito delicada, por isso Fisher precisava se dedicar a entender bem como 

uma empresa funciona para poder projetar lucros com confiança. Daí parte o conceito de “Círculo 

de Competência”, que Buffett sempre empregou: trabalhar apenas dentro dos setores que conhece 

bem. 

 Dentro desse círculo de competência, ele procurava empresas que preenchessem suas 

“Quatro Dimensões”: 

i) Uma decisiva vantagem concorrencial. 

ii) Uma administração excepcional. 

iii) Características econômicas do negócio fossem acima da média do setor, e que o 

retorno sobre o ativo, a margem de lucro e o crescimento das vendas fossem contínuas 

por um longo período. 

iv) O preço tinha de ser atraente. 

FIGURA 2 – Evolução do investimento na Berkshire Hathaway 
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Fonte: Mizrahi (2001) 

 

2.3.3 JOEL GREENBLAT 

 

“ You can’t be a good value investor without being an independent thinker – you’re seeing 

valuations that the market is not appreciating. But it’s critical that you understand why 

the market isn’t seeing the value you do.” Joel Greenblatt 

 

 Joel Greenblatt é um investidor em valor e professor adjunto da Escola de Negócios da 

Universidade de Colúmbia. Ele é o atual diretor do conselho da Allient Techsystems e fundador 

da New York Securities Auction Corporation. Ele possui um dos mais impressionantes históricos 

de rentabilidade entre gestor de fundos. Sua firma Gotham Capital obteve retornos anualizados de 

40% entre os 20 anos de 1985 a 2005. 

 Greenblatt parte dos princípios de Graham de preços de barganha, das flutuações 

excessivas do mercado e da margem de segurança: 

 Nas suas palavras ele defende que: 

Os preços de mercado se movimentam largamente em curtos períodos de tempo. Mas isto não implica que o 

valor intrínseco das empresas tenha mudado tanto no mesmo período. De fato, o mercado de ações se 



27 
 

comporta muito como um homem louco chamado de Sr. Mercado. É uma boa idéia comprar ações de 

empresas com grandes descontos de seu estimado valor. Comprar ações a grandes descontos com relação ao 

valor irá prove-lo de uma larga margem de segurança e o levará a investimentos seguros e consistentemente 

rentáveis. (GREENBLAT, 2000, p. 282, tradução do autor).  

 

 Uma das maiores peculiaridades de seu método é a ênfase a taxa de retorno sobre o 

patrimônio. Além de comprar empresas baratas é importante a compra de boas empresas. Uma 

forma de identificar boas empresas e verificar empresas que podem investir a altas taxas de 

retorno, em outras palavras, empresas com alto retorno sobre o capital. 

 Com estas ideias Greenblatt sugere uma “Fórmula Mágica”, combinar boas empresas a 

preços de barganha, listando as ações em ordem de retorno sobre o patrimônio líquido e Earnigs 

Yeld, montando uma carteira anual diversificada com as melhores combinações dos dois critérios. 

 

2.3.4 CHRISTOPHER BROWNE 

 

“Value investing should be as exciting as watching grass grows. But did you notice how 

can grass grows in one week?” Christopher Browne 

 

  Christopher Brown se graduou na Universidade da Pensilvânia em 1969 e se juntou a 

Tweedy  Browne, onde seu pai trabalhava. Ele se tornou sócio a partir de 1974, e passou sua 

carreira de 40 anos na empresa, que na década de 1960 ajudou Warren Buffett a tomar o controle 

de uma Cia da nova Inglaterra chamada de Berkshire Hathaway. Nas palavras de Browne: 

Tweedy, Browne teve a vantagem de ser a Corretora de três dos mais impressionantes investidores da 

história: Benjamin Graham, Walter Schloss e Warren Buffett. Não é de se admirar que somos convictos 

investidores em valor (BROWNE, 2007) 

 Small caps, empresas com baixo P/VPA, baixo P/L, ações com grandes quedas e com 

significativa recompra de ações eram critérios de seleção, que Christopher Browne e  a Tweedy 

Browne & Co  usavam como avaliação antes de desenvolver maiores pesquisas nas companhias. 

Uma ação com um baixo múltiplo P/L, conjuntamente com um P/VPA baixo e consequentemente 

tendo tido um significativo declínio nos preços, é sinal de alta “margem de segurança” em 

relação ao seu valor intrínseco (em termos de lucro e valor do ativo). Entretanto, para garantir 

alta performance, é preferível que estas ações sofram processos de recompra pela empresa. 
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2.4 DADOS EMPÍRICOS ACERCA DOS RISCOS E RETORNOS DE VALUE 

INVESTING 

 Damodaran afirma que estudos que analisaram a relação entre múltiplos P/L e 

rendimentos superiores ao do mercado concluíram que, no longo prazo, ações com baixos 

múltiplos PL obtêm rendimentos significativamente mais elevados do que as que têm P/L 

elevados. 

 Outro indicador largamente testado nos estudos de Value Investing é o preço em relação 

ao valor patrimonial por ação. Alguns investidores argumentam que ações que são negociadas a 

baixos múltiplos preço/valor patrimonial estão subestimadas, e há diversos estudos que dão 

validade para  estratégia de compra destas ações. 

 Um dos primeiros estudos realizados com o múltiplo P/L foi de Basu, em “Investiment 

performance of common stocks in relation to its price earinings ratios”, no qual o autor analisa 

ações listadas na NYSE entre 1957 e 1971. Ele dividiu a cada ano as ações em 5 com base no 

múltiplo e verificou o desempenho: o grupo das ações de menor P/L superou o mercado, e 

entregou retornos mais que duas vezes superiores aos retornos do grupo de maior P/L. 

 Ibbotson em seu estudo “Deciles Portfolios of the New York Stock Exchange, 1967-

1985”,  novamente elencou as ações listas por seu múltiplo P/L agora em 10 grupos. Ele conclui 

que as ações do grupo de P/L mais baixo renderam 2 vezes mais que a média do mercado e quase 

6 vezes mais que o grupo de P/L mais elevado. O professor de Yale também avaliou as ações 

quanto ao seu P/VPA e concluiu que o grupo com baixo múltiplo teve uma performance superior 

ao de mais alto múltiplo de duas vezes e 75% acima em relação ao mercado. 
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TABELA 1 - Ações classificadas por P/VPA em 10 grupos anualmente por Ibbotson (1986) 

 

Fonte: Ibbotson (1986) 

FIGURA 3 - Ações classificadas por P/VPA em 10 grupos anualmente por Ibbotson (1986) 

 

 

Fonte: Ibbotson (1986) 

 Em “Contrarian Investiment, Extrapolation and Risk” (1993), Lakonishok, Vishney e 

Shliefer ranquearam as ações em 10 grupos pelo seu múltiplo P/L e simularam o desempenho 

para períodos de cinco anos. Eles descobriram que em um período de cinco anos as ações de mais 

baixo P/L superam em quase duas vezes as de mais alto PL. No mesmo estudo com ações com o 
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múltiplo PVPA, encontraram que as carteiras com baixos múltiplos superaram as de mais alto em 

quase três vezes. 

TABELA 2 – Retorno excedente de cariteira de baixo múltiplo P/VPA segundo Lakonishok, Vishney e Shliefer 

(1993). 

 

Fonte:  Lakonishok, Vishney e Shliefer (1993). 

 FAMA e FRENCH mostraram em um estudo sobre ações dos Estados Unidos, entre 1952 

e 2001, com P/Ls classificados em 10 grupos anualmente, as ações com baixos múltiplos 

renderam de 9% a 10% a mais por ano do que as com múltiplos P/L elevados durante o período. 

 

 

 

Ano 1 Ano 3 Anos 5 Anos

1968 9,80% 20,10% 34,40%

1969 7,40% 7,00% 30,30%

1970 2,30% 3,20% 27,90%

1971 -10,80% 15,60% 46,30%

1972 9,80% 32,80% 78,40%

1973 4,20% 45,00% 92,50%

1974 5,00% 64,20% 172,60%

1975 41,80% 103,40% 118,20%

1976 13,20% 72,70% 99,30%

1977 19,50% 18,10% 61,40%

1978 3,70% -26,40% 28,60%

1979 -20,70% -12,30% 56,90%

1980 -3,40% 106,60% 167,60%

1981 18,50% 81,00% 195,50%

1982 24,00% 58,90% 147,70%

1983 22,10% 25,60% 64,80%

1984 4,30% 32,40% 64,00%

1985 -0,70% 23,70% 29,90%

1986 5,10% 14,90%

1987 7,80% 1,50%

1988 -3,70%

1989 -20,70%

Período de Investimento
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FIGURA 4 – Ações classificadas por P/L em 10 grupos anualmente segundo Fama e French. 

 

Fonte: Damodaran (2006)   

 Um exame dos rendimentos das ações nos EUA entre 1973 e 1984, realizado por 

ROSENBERG, revelou que estratégia de escolher ações com baixo preço/valor patrimonial teria 

resultado em um resultado excedente de 4,5% a.a. 
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FIGURA 5 - Ações classificadas por P/VPA em 10 grupos anualmente. 

 

Fonte: Damodaran (2006) 

 Em outro estudo entre 1963 e 1990, as empresas foram classificadas em 12 carteiras com 

base nos seus múltiplos de P/VPA. As empresas da categoria de mais alta P/VPA tiveram 

rendimento mensal médio de 0,30%, ao passo que as da categoria com o múltiplo mais baixo 

obtiveram rendimento mensal médio de 1,83% no período 1963-1990.6 

 No artigo de pesquisa do Morgan Stanley entitulado “Ben Graham Would be Proud”, 

Biggs examinou o retorno do investimento em baixo múltiplo preço/valor patrimonial ao redor do 

mundo. 80% das ações eram de fora dos Estados Unidos, e a carteira de menores múltiplos 

novamente apresentou performance mais de duas vezes superior a de alto P/VPA. 

 

 

                                                
6 Fama, E. F. e French, K. R., “The cross-section of expected returns”, Journal of Finance, v. 47, 1992, p. 427-466. 
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TABELA 3 – Ações classificadas por P/VPA em 10 grupos anualmente por Biggs (1991) 

 

Fonte: Biggs (1991) 

FIGURA 6 - Ações classificadas por P/VPA em 10 grupos anualmente por Biggs (1991) 

 

Fonte: Biggs (1991) 

 Greenblat em seu livro de sugestivo nome “The little book that beats the market” (2006), 

aborda uma estratégia de valor de sua autoria, que consiste em eleborar um ranking de empresas 

negociadas acima de certo nível de liquidez, do melhor ao pior retorno sobre o patrimônio 

líquido, e após outro ranking com relação ao múltiplo lucro/preço. Os ranking são somados e as 

30 empresas com menor pontuação são eleitas para compor um portfólio de realocação anual. O 

autor argumenta que a estratégia é muito mais que a combinação de dois múltiplos financeiros. A 

combinação é uma síntese do core idea de value investig, comprar bons ativos – representados 

por uma alta rentabilidade sobre o capital – a preços de barganha – garantidos pelo baixo 

earnings yield. 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Média Alfa

Carteira 1 3,40% 11,20% 50,40% 14,80% 68,90% 39,90% 15,90% 37,10% 27,20% -16,10% 23,00% 5,10%

Carteira 2 2,90% 12,20% 37,40% 7,30% 58,10% 26,70% 15,40% 28,60% 27,60% -13,20% 18,80% 0,90%

Carteira 3 3,40% 15,90% 30,10% 6,10% 53,60% 37,50% 15,40% 21,00% 27,80% -11,40% 18,60% 0,70%

Carteira 4 5,60% 10,10% 32,00% 0,60% 50,30% 44,00% 15,00% 16,50% 33,50% -9,50% 18,40% 0,50%

Carteira 5 -5,10% 10,80% 28,60% -0,40% 48,90% 40,00% 12,70% 19,70% 28,20% -7,90% 16,20% -1,80%

Carteira 6 1,80% 7,90% 22,10% 12,00% 55,00% 53,10% 19,90% 21,70% 28,30% -12,30% 19,30% 1,40%

Carteira 7 2,30% 6,40% 22,50% 2,30% 60,00% 58,70% 12,70% 21,60% 29,00% -13,10% 18,20% 0,30%

Carteira 8 1,10% 6,10% 20,80% 3,30% 54,20% 54,00% 18,30% 15,80% 25,70% -17,20% 16,30% -1,20%

Carteira 9 -4,90% 3,70% 20,70% 3,50% 57,60% 59,30% 22,50% 19,40% 27,70% -25,50% 15,70% -2,20%

Carteira 10 -8,50% -3,00% 21,60% -4,20% 53,50% 66,00% 24,00% 19,80% 21,70% -23,30% 13,80% -4,10%
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TABELA 4 – Retornos estratégia de ROE-LP segundo Greenblat (2006). 

 

Fonte: Greenblat (2006) 

TABELA 5 –Retorno anualizado da estratégia de Greenblat dividida em deciles – 1988-2004. 

 

Fonte: Greenblat (2006) 

 

 

 

ROE-LP S&P 500 Market Average

1988 27,10% 16,60% 24,80%

1989 44,60% 31,70% 18,00%

1990 1,70% -3,10% -16,10%

1991 70,60% 30,50% 45,60%

1992 32,40% 7,60% 11,40%

1993 17,20% 10,10% 15,90%

1994 22,00% 1,30% -4,50%

1995 34,00% 37,60% 29,10%

1996 17,30% 23,00% 14,90%

1997 40,40% 33,40% 16,80%

1998 25,50% 28,60% -2,00%

1999 53,00% 21,00% 36,10%

2000 7,90% -9,10% -16,80%

2001 69,60% -11,90% 11,50%

2002 -4,00% -22,10% -24,20%

2003 79,90% 28,70% 68,80%

2004 19,30% 10,90% 17,80%

Média 30,80% 12,40% 12,30%

Média

Carteira 1 17,90%

Carteira 2 15,60%

Carteira 3 14,80%

Carteira 4 14,20%

Carteira 5 14,10%

Carteira 6 12,70%

Carteira 7 11,30%

Carteira 8 10,10%

Carteira 9 5,20%

Carteira 10 2,50%
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FIGURA 7 - Retorno anualizado da estratégia de Greenblat dividida em deciles – 1988-2004. 

 

Fonte: Greenblat (2006) 

 O retorno de investimentos em ações que estão sendo compradas por insiders (diretores 

ou grandes acionistas) tem também sido estudado em vários estudos acadêmicos. Abaixo cito 

cinco estudos que se referem a empresas em que mais de um insider comprou ações da 

companhia, e o número de compras por insiders superou significativo o número de vendas de 

insiders no período. 

i) Donald T. Rogoff, “The Forecasting Properties of Insider Transactions,” Diss., 

Michigan State University, 1964;  

ii) Gary S. Glass, “Extensive Insider Accumulation as an Indicator of Near Term Stock 

Price Performance,” Diss., Ohio State University, 1966;   

iii) Charles W. Devere, Jr., “Relationship Between Insider Trading and Future 

Performance of NYSE Common Stocks 1960 - 1965,” Diss., Portland State College, 

1968; 

iv)  Jeffrey F.Jaffe, “Special Information and Insider Trading,” Journal of Business, July 

1974;  
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v) Martin E. Zweig, “Canny Insiders: Their Transactions Give a Clue to Market 

Performance,” Barron’s, July 21, 1976.   

TABELA 6 – Estudos sobre retornos de Investimentos em “Insider Stocks”. 
 

 
Fonte: Autor 

   

Lakonishok et al (1993) se preocuparam em avaliar se os relevantes retornos excedentes 

encontrados em estratégias de valor poderiam ser explicadas por maior risco fundamental nas 

empresas. Para isso se utilizaram de três testes:  

i) Verificar se em períodos de recessão onde a utilidade marginal da riqueza é alta estas 

estratégias tem desempenho relativo pior; 

ii) Avaliar como se comportaram as estratégias nas maiores quedas do mercado de ações 

do período estudado; e 

iii) Realizar testes estatísticos como cálculo do beta das carteiras e desvio padrão. 

 O resultado dos três testes foi unânime em sugerir que a presença de maior risco não é 

uma explicação para a ocorrência de alfa sobre os benchmarks. A evidência empírica aponta para 

que as estratégias apresentem inclusive melhor comportamento em períodos de stress como os 

testados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor do Estudo Período do Estudo "Insider Stocks" Índice de Mercado Alfa

Rogoff 1958 49,60% 29,70% 19,90%

Glass 1961-1965 21,20% 9,50% 11,70%

Devere 1960-1965 24,30% 6,10% 18,20%

Jaffe 1962-1965 14,70% 7,30% 7,40%

Zweig 1974-1976 45,80% 15,30% 30,50%

Retorno Anualizado 
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3 METODOLOGIA 

 
3.1 DEFINIÇÃO DAS AMOSTRAS E FONTE DE DADOS 

 Os dados amostrais foram colhidos entre os dias 09 e 19 de agosto de 2011, no laboratório 

de informática da Faculdade de Administração da UFRGS, através do software 

ECONOMÁTICA. Foram formados guias de ações (stockguides) para cada ano da série testada  - 

entre 2001 e 2011 -, com filtros de apenas empresas listadas na BM&F Bovespa, apenas ações 

(mais o índice Ibovespa), apenas uma ação por empresa (a mais líquida). Esta opção por apenas 

uma ação é útil para evitar a concentração do portfólio com o mesmo ativo aparecendo mais de 

uma vez, comprometendo a diversificação natural de ativos nas carteiras e aviesando os 

resultados. 

 Foram coletados então os seguintes dados: média de negociação nos últimos 6 meses, 

lucro por ação com base no último exercício t-1, rentabilidade sobre patrimônio líquido com base 

no último exercício t-1, valor patrimonial por ação com base no último balanço t-1, preço de 

fechamento do primeiro pregão do mês de agosto do ano t. 

 Para termos a consistência de que retornos anormais gerados no estudo  não possam ser 

explicados por informações não disponíveis ao investidor médio na data de montagem dos 

portfólios, como salientaram Fama e French (1992), as carteiras foram montadas com base nos 

preços de fechamento do primeiro pregão de abril do ano t, findo o prazo limite de divulgação 

dos balanços anuais das empresas sobre o período t-1, de 90 dias
7
. 

 Os dados coletados foram organizados em planilhas no software Microsoft Excel, onde 

foram manipulados segundo as necessidades do estudo empírico. 

 3.2 CÁLCULOS DOS MÚLTIPLOS, MONTAGEM DOS PORTFÓLIOS E 

MEDIDAS DE RETORNO DAS CARTEIRAS 

  O primeiro passo para a montagem dos portfólios é a definição do universo de análise. 

Este estudo se utilizará de dois universos, um com as 70 ações mais líquidas e outro com as 140 

ações mais líquidas. A cada ano, sobre a data da montagem dos portfólios – o primeiro pregão do 

                                                
7  A CVM exige que as empresas divulguem os seus resultados trimestrais até o limite de 15 dias passado o fim do 

referido trimestre, com exceção dos resultados anuais. Estes tem o limite legal de divulgação até o dia 31 de março 

do ano subsequente. 
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mês de abril – é calculada uma média de volume financeiro
8
 calculado sobre os últimos 6 meses 

de negociação. Uma vez que dispomos deste ranking anual para os 10 anos do estudo podemos 

montar nossos universos de análise das 70 ações mais líquidas e das 140 ações mais líquidas. O 

primeiro tamanho foi escolhido por representar aproximadamente o universo do Índice Ibovespa
9
, 

que normalmente contempla entre 60-70 ações em sua carteira. O segundo foi ampliado para 

abranger empresas de menor porte e ver se o resultado é sustentado. 

 A seleção por liquidez de um universo anual elimina o conhecido viés da sobrevivência 

(survivorship bias)
10

, em que se testarmos o desempenho das ações mais líquidas de hoje para os 

10 anos analisados, estaremos distorcendo os resultados baseando o estudo em um conjunto de 

ações “vencedoras”. Uma solução a esta questão é um critério neutro de seleção de um universo 

anual como o seguido no estudo. 

 Contornadas algumas problemáticas especificadas dos estudos empíricos da área, 

podemos partir para os critérios de seleção de portfólios. Como a ideia do estudo é testar 

empiricamente - para o mercado de ações brasileiro - os conceitos de Value Investing, adotei os 

dois múltiplos mais populares desde Benjamin Graham – L/P e P/VPA – como critérios de 

seleção para os dois primeiros portfólios. O terceiro foi montado com base no value investor Joel 

Greenblat, assim como descrito no seu livro “The little book that beats the market” (2006).  

 O múltiplo lucro/preço (L/P) é a divisão do resultado do lucro por ação no exercício 

passado divido pelo último preço por ação disponível. Este múltiplo é mais conhecida na sua 

versão do inverso da fração, ou seja, preço/lucro (P/L). As vantagens da primeira forma sobre a 

segunda são basicamente duas: O L/P nos retorna uma taxa de retorno atual que pode ser 

comparada – por exemplo – a retornos de títulos de renda fixa; a segunda vantagem é o fato de o 

P/L não apresentar significado se menor que zero, uma vez que empresas com um pequeno 

prejuízo tem um múltiplo melhor que o empresas com um grande prejuízo, pela posição do lucro 

sobre o denominador. O lucro/preço desfaz este problema e torna passíveis de ranking as 

                                                
8 Média do volume financeiro total diário do ativo em sua negociação na BM&F Bovespa. 
9  A atual carteira do índice Ibovespa é composta por 70 ações. A média de ações que compunha o índice entre 2001 

e 2011 foi de aproximadamente 61 ações. 
10 Fama e Frech (1992). 
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empresas mesmo com o múltiplo no campo negativo
11

. O múltiplo L/P é conhecido também 

como earnings yield e pode ser interpretado como o dividendo potencial da empresa, ou o 

dividendo no caso de a empresa optar por um pay-out
12

 de 100%. 

 O múltiplo preço/valor patrimonial por ação (P/VPA) relaciona o preço de mercado de 

uma ação com o valor patrimonial da cada ação (valor do patrimônio líquido dividido pelo 

número de ações da empresa). Um múltiplo abaixo de um indica que a empresa está sendo 

negociada por um valor abaixo de seus ativos tangíveis menos dívidas, de forma que se a empresa 

fosse liquidada, todos os seus ativos vendidos e dívidas quitadas, o valor realizado seria maior do 

que a cotação do mercado para esta ação. Sofre críticas sobre quanto o valor contábil do 

patrimônio da empresa realmente pode se relacionar com o valor de uma ação. 

 A terceira estratégia usa o retorno sobre o patrimônio líquido – ROE – como medida da 

capacidade da empresa gerar lucros dado certo capital, em outras palavras, o quão boa é a 

atividade da empresa. Combinando este indicador com um que relaciona a preço de mercado, 

como no caso o L/P, Greenblat acredita que se possam combinar portfólios que na média 

combinem ótimos ativos comprados a preços atrativos
13

. 

 Dados os dois universos e os três critérios de seleção de portfólios, este estudo então se 

dividirá em duas etapas. A primeira, é ranquear ano a ano o universo de 70 ações separadas em 

grupos de 1/5 (quintales) segundo o critério de seleção de portfólio, da melhor para a pior ação. 

Assim serão comparadas as rentabilidades obtidas pelos grupos ao longo do período estudado. 

Quanto ao universo de 140 ações, por permitir maior diversificação, foram alocadas em grupos 

de 1/10 (deciles), e comparadas suas rentabilidades. 

 Assim, no primeiro pregão do mês de abril desde o primeiro ano – 2001 – serão montados 

os portfólios e calculados seus retornos até o primeiro pregão de abril do ano seguinte, onde serão 

novamente ranqueadas as ações segundo os critérios de seleção. Este processo se sucederá até o 

primeiro pregão de abril de 2011, período final do estudo. Como resultado, termos a rentabilidade 

                                                
11

 Veja uma empresa A com lucro por ação de R$ -0,10 e preço por ação de R$ 10,00 e uma empresa B com lucro 

por ação R$ -5,00 e preço por ação de R$ 10,00. O P/L da A é de -100 enquanto a da B é de -2. Já o L/P da A é de   -

1%  enquanto a da B é de -50%, tornando comparável os múltiplos. 
12 Pay-out refere-se ao percentual do lucro líquido distribuído aos acionistas como dividendos. 
13 Greenblat recomenda esta estratégia de montagem de portfólios para pequenos investidores como alternativa a 

alocação em fundos de investimento em ações. 
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média dos grupos de portfólio durante os 10 anos estudados, para os três critérios de seleção, 

dados os dois universos de análise e com realocação de ativos em periodicidade anual. 

 Uma premissa que precisamos forçar neste ponto é a possibilidade de montagem e 

desmontagem das carteiras aos preços de fechamento de leilão. Apesar da liquidez grande destes 

leilões em maior parte dos ativos, para ativos menos líquidos e para volumes muito altos de 

recursos a realocação dos portfólios geraria diminuição dos retornos obtidos. Ainda saliento que 

o estudo não incorpora custos à análise. Os custos de corretagem e custódia atualmente variam 

em torno de 0,5% sobre o volume das operações de compra e venda e R$ 8,75 por mês 

respectivamente. Os custos de impostos também são ignorados
14

. 

 Os retornos anuais são calculados sob a forma de retornos aritméticos
15

 e apresentados em 

gráficos com o retorno anual médio de cada grupo segundo o ranking dos múltiplos em cada 

estratégia. A fórmula de cálculo é a seguinte: 

    
  

    
   

 Esta fase tem como objetivo servir de comparação com os estudos apresentados no 

capítulo “Dados empíricos acerca dos riscos e retornos de Value Investing”, desta forma 

verificando se os resultados obtidos por estratégias de valor apresentam a dispersão de retornos 

semelhante as diversamente testadas em mercados ao redor do mundo. 

 A segunda fase do estudo visa reforçar estatisticamente o resultado apresentado. Para isso 

ela separa o portfólio superior de cada critério de seleção nos dois universos de análise, e 

compara estatisticamente seu resultado contra o índice Ibovespa, para verificarmos se o retorno 

excedente encontrado é significativo estatisticamente. Para isso serão realizados testes de 

diferenças de médias entre os portfólios e o Ibovespa, bem como um teste de médias da série de 

retornos excedentes sobre o índice. Os testes estatísticos serão executados sobre as rentabilidades 

com base diária, mensal e trimestral. Os testes estatísticos foram todos elaborados com o auxílio 

do software Gretl, versão 1.9.9. 

                                                
14 O autor não julga relevantes ao estudo o cálculo de retornos líquidos de custos de operação e impostos, uma vez 

que o objetivo deste é a comparação com o Ibovespa, que apresenta rentabilidade bruta de impostos e custos de 

transação. 
15 A escolha dos retornos aritméticos nesta apresentação objetiva buscar similaridade com os estudos empíricos 

internacionais apresentados. 
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 Os portfólios superiores têm seus retornos logarítmicos calculados sob forma diária 

durante os 10 anos, gerando seis séries de dados a serem comparadas com o desempenho do 

índice Ibovespa no mesmo período. A fórmula de cálculo se dá como a que segue: 

       
  

    
  

  

 No universo de 70 ações podemos apresentar as três estratégias, juntamente com o índice 

Ibovespa no seguinte gráfico de retornos: 

FIGURA 8 – Séries de retorno logarítmico acumulado no universo de 70 ações. 

 

Fonte: Autor 

 Podemos verificar a boa performance dos portfólios de L/P e de ROE/LP, com 

desempenho bastante semelhante e consistentemente superior ao Ibovespa.  

 No universo de 140 ações podemos apresentar as três estratégias, juntamente com o índice 

Ibovespa no seguinte gráfico de retornos: 

FIGURA 9 – Séries de retorno logarítmico acumulado no universo de 140 ações. 
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Fonte: Autor 

Podemos verificar novamente boa performance dos portfólios de L/P e de ROE/LP 

principalmente, com desempenho  consistentemente superior ao Ibovespa.  

 As séries de dados diárias podem ser apresentadas dentro das seguintes estatísticas 

descritivas: 

TABELA 7 – Estatísticas descritivas dos portfólios com base diária. 

 

Fonte: Autor 

TABELA 8 – Estatísticas descritivas dos portfólios com base mensal. 

-100%
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abr-01 abr-02 abr-03 abr-04 abr-05 abr-06 abr-07 abr-08 abr-09 abr-10

Ibov ROE-L/P L/P P/VPA

Portfólio Observações Média Mediana Mínimo    Máximo  Desvio padrão   Enviesamento Curtose Ex.      

Ibovespa 2476 0,000646 0,001355 -0,120960 0,136790 0,019496 -0,134320 4,259900

L/P 70 2476 0,001164 0,001354 -0,093326 0,125800 0,015816 0,072731 5,264100

P/VPA 70 2476 0,000744 0,001074 -0,173440 0,127460 0,017347 -0,436350 7,349400

ROE-LP 70 2476 0,001056 0,001719 -0,092196 0,127820 0,015715 -0,041305 4,997600

L/P 140 2476 0,000956 0,000941 -0,104800 0,112060 0,018939 0,072972 4,141300

P/VPA 140 2476 0,000702 0,000934 -0,120960 0,136790 0,020197 0,073528 4,897800

ROE-LP 140 2476 0,001144 0,001429 -0,087312 0,100720 0,016987 -0,004161 5,657900
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Fonte: Autor 

TABELA 9 – Estatísticas descritivas dos portfólios com base trimestral. 

 

Fonte: Autor 

 Antes da exposição dos resultados, vamos fazer uma breve inserção entre os 

possíveis vieses que poderiam gerar resultados excedentes sobre o Ibovespa. Greenblat (2006) 

lista as críticas que os estudos empíricos neste campo acumularam: 

i) O estudo apresenta alfa pelo uso de dados não disponíveis aos investidores no 

momento da seleção de carteira (“look-ahead bias”). 

ii) O estudo é aviesado por usar um universo final de empresas, que sobreviveram longo 

de vários anos, sendo estas as “vencedoras” (“survivorship bias”). 

iii) O estudo incluiu companhias muito pequenas que não poderiam ser adquiridas aos 

preços listados na base de dados. 

iv) O estudo não apresentou resultados excedentes se levados em consideração custos de 

transação. 

v) As carteiras apresentam ações de caracterizadas por maior risco, justificando melhor 

performance. 

Portfólio Observações Média Mediana Mínimo    Máximo  Desvio padrão   Enviesamento Curtose Ex.      

Ibovespa 121 0,013225 0,017633 -0,284990 0,164830 0,075330 -0,772670 1,338000

L/P 70 121 0,024052 0,027804 -0,141300 0,142870 0,061236 -0,337950 -0,242490

P/VPA 70 121 0,015222 0,018959 -0,241020 0,200370 0,070875 -0,624200 1,423700

ROE-LP 70 121 0,021612 0,030121 -0,189670 0,125990 0,061147 -0,673730 0,211080

L/P 140 121 0,019558 0,020518 -0,140070 0,201910 0,071338 -0,062825 -0,228480

P/VPA 140 121 0,014356 0,012754 -0,284990 0,305910 0,075567 -0,134140 2,630700

ROE-LP 140 121 0,023412 0,026535 -0,146540 0,148320 0,059368 -0,377090 -0,089942

Portfólio Observações Média Mediana Mínimo    Máximo  Desvio padrão   Enviesamento Curtose Ex.      

Ibovespa 121 0,039031 0,040510 -0,314060 0,328500 0,152010 -0,529850 0,007227

L/P 70 121 0,070982 0,043073 -0,214810 0,346090 0,132310 -0,079292 -0,561160

P/VPA 70 121 0,044924 0,042988 -0,248820 0,341400 0,140450 -0,094606 -0,237520

ROE-LP 70 121 0,063781 0,046124 -0,182690 0,267250 0,125010 -0,258190 -0,726900

L/P 140 121 0,057720 0,046288 -0,267700 0,373740 0,142310 -0,002717 -0,184660

P/VPA 140 121 0,042368 0,026441 -0,278450 0,431430 0,158050 0,160830 0,247690

ROE-LP 140 121 0,069093 0,041629 -0,186060 0,343850 0,126760 0,079044 -0,604670



44 
 

vi) A seleção da estratégia foi baseada no backtesting de diversas estratégias até uma 

apresentar um resultado interessante (“data mining”). 

vii) A estratégia usada inclui conhecimento de resultados de outros estudos não 

disponíveis no período de seleção das carteiras. 

 Quanto ao ponto i – do uso de informações não disponíveis - já comentamos a opção pela 

escolha de um período de montagem dos portfólios pós-prazo legal de divulgação de resultados. 

Em relação ao ponto ii – também já citado -, o viés de sobrevivência foi contornado pela seleção 

anual do universo de análise com base na liquidez nos 6 meses anteriores. No ponto iii, acerca de 

problemas de liquidez, optamos por incluir um universo de notável liquidez (70 ações) para 

verificar se o resultado não se verificava apenas como consequência do pequeno tamanho de 

mercado das empresas. Com relação ao ponto iv sobre os custos de transação, estes não se tornam 

relevantes dado ao baixo nível de operações – apenas uma realocação anual – e os custos de 

transação relativos a manutenção de uma posição no próprio índice, como por exemplo a taxa de 

administração de um fundo passivo de ações. Quanto a maior risco, apresentaremos regressões na 

próxima sessão calculando os betas das carteiras, como forma de verificação desta problemática. 

A respeito de “data mining” o conceito não se aplica ao estudo, uma vez que este se baseia no 

arcabouço empírico prévio, eliminando concomitantemente o último possível viés da 

disponibilidade de estudos prévios. 
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4 RESULTADOS 

  
 Em primeiro lugar, exponho os dados em forma de grupos divididos conforme o um 

ranking dos melhores aos piores múltiplos conforme cada estratégia de investimento. Essa 

exposição visa tornar comparáveis os resultados obtidos neste estudo com os apresentados nos 

estudos internacionais, como Basu (1977), Fama e French (1992)  e Lakonishok et al (1993). 

 Os resultados apresentam uma dispersão de retornos consistente com a teoria  e com o os 

estudos empíricos internacionais. As 6 carteiras apresentaram média anual de retorno superior ao 

índice Ibovespa. O melhor desempenho foi do portfólio de ROE-LP para o universo de 140 

ações, com média de retorno anual excedente ao Ibovespa de 21,25%. O pior desempenho foi do 

portfólio de P/VPA no universo de 70 ações, mesmo assim 9,27% de retorno médio anual 

excedente ao benchmark. As carteiras superaram o índice em uma média de 15,66% ao ano, 

tendo obtido resultados anuais abaixo do Ibovespa em uma média de 18,33% dos anos do 

período. As carteiras com maior percentual de anos gerados de alfa foi a de L/P no universo de 70 

ações e a de ROE/LP no universo de 140 ações, com desempenho superior ao Ibovespa em nove 

dos 10 anos. A pior neste quesito foi a carteira de P/VPA na amostra de 70 ações, com três anos 

de underperformance em relação ao índice. 

 Abaixo são apresentados os resultados das seis carteiras em forma de tabela e gráficos. 

Tabela 10 – Resultados do Portfólio de L/P no universo de 70 ações. 

 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Média

Carteira 1 42,90% 14,49% 116,93% 37,22% 23,04% 35,96% 39,53% -14,61% 97,44% 21,67% 41,46%

Carteira 2 22,97% 11,92% 103,41% 40,53% 53,43% 11,36% 27,09% -37,12% 33,09% 2,56% 26,92%

Carteira 3 0,98% 4,29% 59,14% 48,87% 25,07% 23,83% 31,35% -44,61% 76,30% 10,64% 23,58%

Carteira 4 -13,34% -2,22% 81,78% 33,38% 30,64% 31,45% 11,43% -32,37% 70,43% 1,00% 21,22%

Carteira 5 1,13% -26,20% 145,23% 24,51% 67,48% 21,59% -1,84% -47,25% 116,17% -3,55% 29,73%

IBOV -3,75% -13,92% 101,64% 18,22% 41,75% 17,77% 37,05% -33,13% 69,47% -2,63% 23,25%

Carteira 1 - IBOV 46,64% 28,41% 15,29% 19,00% -18,71% 18,19% 2,48% 18,53% 27,98% 24,30% 18,21%
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FIGURA 10 – Resultados do Portfólio de L/P no universo de 70 ações. 

 

Fonte: Autor 

TABELA 11 - Resultados do Portfólio de P/VPA no universo de 70 ações. 

 

Fonte: Autor 

Figura 11 - Resultados do Portfólio de P/VPA no universo de 70 ações. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Média

Carteira 1 26,32% -10,31% 87,36% 21,73% 36,48% 24,04% 39,68% -19,47% 97,57% 21,75% 32,52%

Carteira 2 12,48% 3,13% 213,76% 29,64% 36,72% 27,76% 30,22% -41,53% 103,71% 3,35% 41,92%

Carteira 3 9,71% -7,09% 213,76% 35,42% 45,47% 29,46% 25,33% -41,75% 63,47% -5,09% 36,87%

Carteira 4 11,57% 12,54% 80,55% 37,07% 27,67% 14,99% 10,27% -35,18% 60,98% 15,75% 23,62%

Carteira 5 -2,72% 10,41% 77,04% 34,53% 37,54% 37,54% -5,18% -36,04% 74,30% 4,32% 23,18%

IBOV -3,75% -13,92% 101,64% 18,22% 41,75% 17,77% 37,05% -33,13% 69,47% -2,63% 23,25%

Carteira 1 - IBOV 30,06% 3,61% -14,28% 3,51% -5,27% 6,27% 2,64% 13,66% 28,10% 24,38% 9,27%
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Fonte: Autor 

 

TABELA 12 - Resultados do Portfólio de ROE-L/P no universo de 70 ações. 

 

FIGURA12 - Resultados do Portfólio de ROE-L/P no universo de 70 ações. 

 

Fonte: Autor 

TABELA 13- Resultados do Portfólio de L/P no universo de 140 ações. 

 

Fonte: Autor 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Média

Carteira 1 46,70% 66,23% 56,89% 39,57% 30,69% 27,68% 34,66% -15,63% 77,54% 19,51% 38,39%

Carteira 2 20,03% 36,09% 3,35% 43,08% 35,95% 26,60% 26,23% -32,69% 40,22% 6,86% 20,57%

Carteira 3 -3,09% 2,99% 6,99% 52,04% 63,44% 22,83% 21,30% -47,26% 81,23% 12,64% 21,31%

Carteira 4 -11,15% -4,59% -5,47% 28,47% 44,89% 28,72% 22,74% -37,93% 85,89% 4,00% 15,56%

Carteira 5 6,30% -19,41% -12,34% 14,86% 34,41% 22,41% 2,01% -38,30% 96,72% -10,75% 9,59%

IBOV -3,75% -13,92% 101,64% 18,22% 41,75% 17,77% 37,05% -33,13% 69,47% -2,63% 23,25%

Carteira 1 - IBOV 50,45% 80,16% -44,74% 21,35% -11,06% 9,91% -2,39% 17,50% 8,07% 22,14% 15,14%
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Média

Carteira 1 35,04% 21,92% 64,63% 52,60% 4,99% 49,88% 27,22% -3,81% 108,15% 30,09% 39,07%

Carteira 2 19,95% 34,17% 130,85% 80,60% 23,28% 37,38% 35,35% -7,71% 106,70% 106,70% 56,73%

Carteira 3 32,36% 12,54% 122,98% 62,27% 40,45% 52,85% 33,48% -43,58% 116,77% 8,73% 43,89%

Carteira 4 23,16% 5,73% 78,15% 42,81% 31,19% 59,11% 21,81% -36,95% 69,99% 16,03% 31,10%

Carteira 5 20,17% 38,97% 73,94% 48,62% 52,24% 23,43% 7,64% -32,67% 71,13% 32,08% 33,55%

Carteira 6 -9,18% -0,22% 67,68% 34,73% 46,99% 60,07% 21,71% -53,18% 131,04% 25,62% 32,53%

Carteira 7 -7,92% 1,40% 61,23% 32,18% 53,95% 50,27% 1,97% -34,17% 79,54% 14,27% 25,27%

Carteira 8 -6,58% 9,66% 80,53% 47,67% 39,74% 28,26% 6,99% -41,51% 70,44% 4,89% 24,01%

Carteira 9 -22,85% -17,46% 199,99% 15,14% 41,91% 27,48% -6,55% -52,08% 126,05% 4,14% 31,58%

Carteira 10 -3,66% -45,26% 135,17% 45,97% 5,74% 35,92% 10,75% -55,61% 188,78% -6,80% 31,10%

IBOV -3,75% -13,92% 101,64% 18,22% 41,75% 17,77% 37,05% -33,13% 69,47% -2,63% 23,25%

Carteira 1 - IBOV 38,79% 35,84% -37,01% 34,38% -36,76% 32,11% -9,83% 29,32% 38,68% 32,71% 15,82%
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FIGURA 14 - Resultados do Portfólio de L/P no universo de 140 ações. 

 

Fonte: Autor 

Tabela 14 - Resultados do Portfólio de P/VPA no universo de 140 ações. 

 

Fonte: Autor 

FIGURA 14 - Resultados do Portfólio de P/VPA no universo de 140 ações. 

 

Fonte: Autor 
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TABELA 15 - Resultados do Portfólio de ROE-L/P no universo de 140 ações. 

 

Fonte: Autor 

FIGURA 15 - Resultados do Portfólio de ROE-L/P no universo de 140 ações. 

 

Fonte: Autor 

 A média de retorno anual sobre o benchmark dos seis portfólios foi de 15,66% , acima dos 

resultados médios  encontrados em testes similares com outros mercados do mundo. Este 

resultado pode ser gerado por uma menor maturidade do nosso mercado que, apesar de ter tido 

um avanço considerável, ainda apresenta-se incipiente em base de comparação com as grandes 

praças de negociação mundiais. 

 Os testes estatísticos apresentaram resultados bastante interessantes. No universo das 140 

mais líquidas, os portfólios apresentaram para o período diário maiores variâncias que os 

portfólios do universo de 70 ações, resultando que os ganhos apresentados pelos primeiros não 

são estatisticamente significantes pelo teste de médias. A ocorrência de resultados não 

significativos aponta para uma preliminar confirmação da hipótese dos mercados eficientes ao 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Média

Carteira 1 11,33% 49,50% 109,75% 76,73% 42,42% 45,51% 7,71% -5,27% 78,99% 28,34% 44,50%

Carteira 2 54,03% 15,33% 121,88% 56,53% 55,43% 30,08% 14,41% -26,79% 58,16% 9,05% 38,81%

Carteira 3 37,39% 17,63% 93,83% 39,95% 68,65% 26,26% 23,71% -26,26% 86,16% 25,08% 39,24%

Carteira 4 14,32% 10,61% 54,80% 84,88% 37,37% 34,92% 31,64% -24,71% 88,43% 19,02% 35,13%

Carteira 5 8,17% 30,55% 69,05% 45,09% 9,71% 30,88% 25,97% -36,70% 106,81% 19,94% 30,95%

Carteira 6 -2,92% 0,25% 90,08% 74,75% 33,04% 74,05% 10,24% -54,16% 98,41% 28,63% 35,24%

Carteira 7 1,48% 3,33% 88,71% 40,66% 82,86% 45,23% 14,57% -40,78% 171,99% 23,46% 43,15%

Carteira 8 -13,35% -4,82% 62,68% 27,18% 32,43% 62,62% 17,74% -37,94% 116,02% 5,56% 26,81%

Carteira 9 -12,00% -2,38% 139,94% 20,87% -2,94% 9,19% 9,59% -53,09% 109,21% 2,71% 22,11%

Carteira 10 2,26% -16,53% 129,19% 11,68% -10,54% 30,59% -1,90% -53,75% 92,93% -1,06% 18,29%

IBOV -3,75% -13,92% 101,64% 18,22% 41,75% 17,77% 37,05% -33,13% 69,47% -2,63% 23,86%

Carteira 1 - IBOV 15,07% 63,42% 8,11% 58,51% 0,67% 27,74% -29,34% 27,87% 9,52% 30,97% 21,25%
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passo que se mostra a  dificuldade em obtermos resultados de curto prazo (ou especulativos) 

acima do benchmark. Abaixo apresentarei tabela resumo do resultado dos testes de médias para 

significância dos retornos excedentes: 

TABELA 16 – Resultados do teste de média da série de alfa: retornos diários 

 

Fonte: Autor 

TABELA 17 – Resultados do teste de diferença de médias: retornos diários 

 

Fonte: Autor 

 Não obstante, os resultados estatísticos para os períodos mensais e trimestrais apresentam   

evidência de alfa significativo para alguns dos portfólios. Este resultado nos traz a possibilidade 

de - em prazos dilatados -  da obtenção de prêmio sobre o benchmark através das estratégias 

apresentadas neste estudo. 

TABELA 18 – Resultados do teste de média da série de alfa: retornos mensais 

 

Fonte: Autor 

Portfólio Observações Média da amostra desvio padrão Estatística de teste p-valor bilateral 

L/P 70 2476 0,000535 0,009396 2,83229 0,004659

P/VPA 70 2476 0,000743895 0,0173474 2,13379 0,03296

ROE-LP 70 2476 0,00041 0,008716 2,33968 0,019496

L/P 140 2476 0,00031 0,018357 0,840422 0,4008

P/VPA 140 2476 0,000701569 0,0201969 1,72847 0,08403

ROE-LP 140 2476 0,000498 0,016214 1,5277 0,1267

Portfólio Observações Média Amostra 1 Desvio Padrão 1 Média Amostra 2 Desvio Padrão 2 Estatística de teste p-valor bilateral 

L/P 70 2476 0,000646 0,019496 0,001164 0,015816 -1,02605 0,3049

P/VPA 70 2476 0,000646 0,019496 0,000646318 0,0194957 -0,186056 0,8524

ROE-LP 70 2476 0,000646 0,019496 0,001056 0,015715 -0,814368 0,4154

L/P 140 2476 0,000646 0,019496 0,000956 0,018939 -0,566535 0,571

P/VPA 140 2476 0,000646 0,019496 0,000646318 0,0194957 -0,0979385 0,922

ROE-LP 140 2476 0,000646 0,019496 0,001144 0,016987 -0,957921 0,3381

Portfólio Observações Média da amostra desvio padrão Estatística de teste p-valor bilateral 

L/P 70 41 0,0319511 0,0661453 3,0930000 0,0036050

P/VPA 70 41 0,0449240 0,1404530 2,0480500 0,0471600

ROE-LP 70 41 0,0390313 0,1520100 1,6441200 0,1080000

L/P 140 41 0,0186888 0,0931938 1,2840600 0,2065000

P/VPA 140 41 0,0423679 0,1580500 1,7164700 0,0938100

ROE-LP 140 41 0,0300620 0,0871150 2,2096200 0,0329200
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TABELA 19 – Resultados do teste de diferença de médias: retornos mensais 

 

Fonte: Autor 

TABELA 20 – Resultados do teste de média da série de alfa: retornos trimestrais 

 

Fonte: Autor 

TABELA 21 – Resultados do teste de diferença de médias: retornos trimestrais 

 

Fonte: Autor 

 Outro teste importante que devemos fazer sobre os resultados obtidos, é se os resultados 

excedentes obtidos pelas estratégias de valor testadas não causadas por exposição a maior risco 

de mercado. Caso isso se verificasse voltaríamos a hipótese dos mercados eficientes como 

explicação dos alfas obtidos. Utilizaremos a métrica da moderna teoria de finanças e 

calcularemos os betas das carteiras contra o Ibovespa através da regressão por mínimos 

quadrados ordinários dos log-retornos diários dos portfólios. Os resultados são apresentados na 

tabela abaixo, e as regressões nos anexos. 

 

 

Portfólio Observações Média Amostra 1 Desvio Padrão 1 Média Amostra 2 Desvio Padrão 2 Estatística de teste p-valor bilateral 

L/P 70 121 0,013226 0,075330 0,024052 0,061236 -1,226740 0,219900

P/VPA 70 121 0,013226 0,075330 0,015222 0,070875 -0,212352 0,831800

ROE-LP 70 121 0,013226 0,075330 0,021612 0,061147 -0,950780 0,341700

L/P 140 121 0,013226 0,075330 0,071338 0,006485 -0,655392 0,512200

P/VPA 140 121 0,013226 0,075330 0,014356 0,075567 -0,116556 0,907200

ROE-LP 140 121 0,013226 0,075330 0,023412 0,059368 -1,168250 0,242700

Portfólio Observações Média da amostra desvio padrão Estatística de teste p-valor bilateral 

L/P 70 41 0,0319511 0,0661453 3,0930000 0,0036050

P/VPA 70 41 0,0449240 0,1404530 2,0480500 0,0471600

ROE-LP 70 41 0,0390313 0,1520100 1,6441200 0,1080000

L/P 140 41 0,0186888 0,0931938 1,2840600 0,2065000

P/VPA 140 41 0,0423679 0,1580500 1,7164700 0,0938100

ROE-LP 140 41 0,0300620 0,0871150 2,2096200 0,0329200

Portfólio Observações Média Amostra 1 Desvio Padrão 1 Média Amostra 2 Desvio Padrão 2 Estatística de teste p-valor bilateral 

L/P 70 41 0,0390313 0,15201 0,0709824 0,13231 -1,01518 0,31

P/VPA 70 41 0,0390313 0,15201 0,044924 0,140453 -0,18231 0,8553

ROE-LP 70 41 0,0390313 0,15201 0,0637807 0,125008 -0,805211 0,4207

L/P 140 41 0,0390313 0,154054 0,0577201 0,142315 -0,570577 0,5683

P/VPA 140 41 0,0390313 0,15201 0,0423679 0,15805 -0,0974286 0,9224

ROE-LP 140 41 0,0390313 0,15201 0,0690933 0,126757 -0,972543 0,3308
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TABELA 22 – Resultados das regressões: betas das carteiras. 

 

Fonte: Autor 

 Faço a ressalva que as regressões apresentadas devem potencialmente apresentar 

problemas relevantes de autocorrelação e se tornarem inconsistentes. Não obstante, o exercício 

cabe aqui no intuito de comparação com a prática do mercado, que utiliza tais métodos como 

parâmetro de risco. 

Podemos fazer tecer dois comentários acerca dos betas encontrados pelas regressões. Em 

primeiro lugar, parece haver evidência para descartar a possibilidade de os maiores retornos 

apresentados serem gerados por maior nível de risco. Em segundo lugar, os betas baixos são 

condizentes com os estudos empíricos de value investing, na medida em que a não exposição a 

empresas de crescimento - que tendem a apresentarem os maiores múltiplos bem como terem 

comportamento significativamente mais errático de lucros - traz os portfólios de valor a 

oscilações relativamente menores nas bolsas de valores. 

Abaixo serão apresentados os resultados dos testes de duas variâncias, com a hipótese 

nula de que as variâncias das séries de retorno do Ibovespa e dos portfólios são idênticas. Busco 

averiguar com este teste se há diferenças significativas de risco entre as carteiras, traduzidas por 

diferenças de variâncias entre as séries. 

TABELA 23 – Teste de duas variâncias: retornos diários 

 

Portfólio Beta R² Erro PadrãoSQR Razão-t

L/P 70 0,713184 0,771881 0,007798 0,141117 91,46

P/VPA 70 0,770277 0,749383 0,0089557 0,186661 86,01

ROE-LP 70 0,725954 0,808291 0,0071066 0,117713 102,2

L/P 140 0,529978 0,297915 0,0163604 0,622992 32,39

P/VPA 140 0,672841 0,421828 0,015837 0,583714 42,49

ROE-LP 140 0,533766 0,375272 0,013846 0,446169 38,55

Portfólio Observações Variância 1 Variância 2 Estatística de teste p-valor bilateral 

L/P 70 2476 0,0003801 0,0002501 1,5194500 0,0000000

P/VPA 70 2476 0,0003801 0,0002470 1,5389700 0,0000000

ROE-LP 70 2476 0,0003801 0,0003009 1,2630200 0,0000000

L/P 140 2476 0,0003801 0,0003587 1,0606600 0,1431000

P/VPA 140 2476 0,0003801 0,0004079 1,0732200 0,0788500

ROE-LP 140 2476 0,0003801 0,0002886 1,3171800 0,0000000
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Fonte: Autor 

TABELA 24 – Teste de duas variâncias: retornos mensais 

 

Fonte: Autor 

TABELA 25 – Teste de duas variâncias: retornos trimestrais 

 

Fonte: Autor 

 Os testes de variância apontam para ou não significância, ou para variâncias 

significativamente menores nos portfólios gerados pelas estratégias de valor, principalmente com 

as periodicidades menores, e consequente efeito de redução nos p-valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portfólio Observações Variância 1 Variância 2 Estatística de teste p-valor bilateral 

L/P 70 121 0,00567454 0,00374984 1,51328 0,02405

P/VPA 70 121 0,00567454 0,00502329 1,12965 0,5053

ROE-LP 70 121 0,00567454 0,00373897 1,51767 0,02308

L/P 140 121 0,00567454 0,00508908 1,21974 0,278

P/VPA 140 121 0,00567454 0,00571037 1,00631 0,9726

ROE-LP 140 121 0,00567454 0,00352456 1,61 0,009573

Portfólio Observações Variância 1 Variância 2 Estatística de teste p-valor bilateral 

L/P 70 41 0,0231071 0,017506 1,31995 0,3838

P/VPA 70 41 0,0231071 0,019727 1,17135 0,6194

ROE-LP 70 41 0,0231071 0,0202535 1,17178 0,6185

L/P 140 41 0,0231071 0,0244322 1,68212 0,7882

P/VPA 140 41 0,0231071 0,0249797 1,08104 0,8066

ROE-LP 140 41 0,0231071 0,0160672 1,43815 0,2548
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As conclusões atingidas por este trabalho se acabam sendo bastante similares ao que os 

estudos semelhantes e a teoria propõem. Estratégias de valor geraram resultados excedentes sobre 

o índice Ibovespa. Esse retorno excedente não parece estar relacionado a maior nível de risco. E 

por fim é difícil provar estatisticamente significantes os retornos excedentes gerados. 

 Os prêmios encontrados sobre o benchmark mostraram dispersão semelhante aos 

apresentados nos estudos de Basu (1977), Ibbotson (1986) , Fama e French (1992) e Lakonishok 

et al (1993). As estratégias de valor geraram resultados consistentes acima do mercado e na 

grande maioria dos anos estudados. A magnitude maior desse prêmio encontrado no mercado 

brasileiro pode sugerir estudos posteriores sobre a hipótese de mercados de capitais incipientes 

apresentarem maiores prêmios para estratégias de valor, e se tal ganho pode ser associado a 

maiores ineficiências em relação aos mercados bem desenvolvidos. 

 Os testes estatísticos parecem mostrar que os portfólios gerados por estratégias de valor 

não apresentam nível maior de risco que o do mercado, e em alguns casos, atestam inclusive  

medidas de risco menores que as do benchmark. Este resultado sugere que explicações para um 

desempenho extraordinário de value investing pode ter suas razões melhor interpretadas pelo 

estudo de behavioral finance, como argumenta Lakonishok et al (1993). 

 Não obstante, talvez o resultado mais interessante do estudo foi a incapacidade de gerar 

resultados estatísticos preponderantes acerca da significância dos retornos excedentes ao 

benchmark gerados pelas estratégias de valor no período estudado. Apesar de encontrados altos 

alfas sobre o mercado, e da consistência destes (82% dos anos em média aparecerem tais ganhos 

excedentes), os testes estatísticas de significância dos alfas não foram conclusivos. 

 Mesmo com a extensão do prazo de análise de periodicidade diária para mensal e 

trimestral, não há clara preponderância de resultados significativos sobre os não significativos. 

Com isto voltamos à força da hipótese dos mercados eficientes, e para a ideia de como tal teoria, 

apesar de sofrer diversas críticas e ainda se contrapor a inúmeras evidências empíricas, continua 

preponderante tanto nos halls acadêmico quanto profissional. 

 



55 
 

6 REFERÊNCIAS 

 

BASU, Sanjoy; Investment Performance of Common Stock in Relation to Price Earnings Ratio. 

Journal of Finance, 1977. 

 

BROWNE, Christopher H.; The Little Book of Value Investing. New Jersey: John Wiley & 

Sons, 2007. 

 

BROWNE, Christopher H.; Value Investing and Behavioral Finance; Presentation to Columbia 

Business School, 2000. 

 

CUNNINGHAM, Lawrence A.; How to Think like Graham and Invest like Warren Buffet. 

New York: McGraw-Hill, 2001 

 

DAMODARAN, Aswath; Mitos de Investimento. São Paulo: Financial Times, 2008. 

 

DAMODARAN, Aswath; Avaliação de Empresas. São Paulo: Pearson Prentice Hall,  

2007. 

 

DE BONDT, Werner F.M., THALER Richard; Does the stock market overreact?, Journal of 

Finance, v. XL, 1985 

 

FAMA, E. F. e FRENCH, K. R., The cross-section of expected returns, Journal of Finance, v. 

47, 1992. 

 

GRAHAM, Benjamin; DODD, David. Security Analysis. 2. ed. Nova York: McGraw-Hill,1940. 

 

GRAHAM, Benjamin. The Intelligent Investor. Edição revista/atualizada com comentáriosde 

Jason Zweig. Nova York: Collins, 2006. 

 

GRENBLATT, Joel. The Little Book that Beats the Market. New Jersey: John Wiley & Sons, 

2006. 

 

GREENWALD, C. N. et al.. Value Investing: from Graham to Buffett and beyond. 

Hoboken: John Wiley & Sons, 2001. 

 

GUJARATI, Damodar; Econometria Básica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

 

HAGSTROM, Robert G.; The Warren Buffett Way. New Jersey: John Wiley & Sons, 2005. 

 

IBBOTSON, Roger; Decile Porfolios of New York Stock Exchange, 1967-1985. Yale School 

of Management, 1986. 

 

LAKONISHOK, Josef, VISHNEY, Robert e SHLEIFER,Andrei; Contrarian Investment, 

Extrapolation and Risk. National Bureau of Economic Research, 1993. 



56 
 

 

MARKOWITZ, H.; Portfolio Seletion. The Journal of Finance. v.7, n. 1, p 77-91, 1952 

 

MIZRAHI, Charles S. Getting Started in Value Investing. New Jersey: John Wiley & Sons, 

2008. 

 
PINDYCK, Robert S. e RUBINFELD, Daniel L; Microeconomia. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2005 

 

PÓVOA, Alexandre; Valuation: Como Precificar Ações. São Paulo: Globo, 2007. 

 

SANDER, Peter J. e HALEY, Janet; Value Investing for Dummies. Indianaopolis: Wiley 

Publishing, 2002 

 

SHARPE, W. F.; Capital Asset Prices: A Theory Equilibrium Under Conditions of Risk, Journal 

of Finance, n. 19, p. 425-442, 1964. 

 

SHLEIFER, Andrei; Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance, New York: 

Oxford University Press, 2000 

 

TENGLER, Nancy; New Era Value Investing. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

ANEXO-A: Regressões de Beta 

 
Anexo 1 – Regressão portfólio L/P, universo de 70 ações. 

 

Fonte: Autor 

Anexo 2 – Regressão portfólio P/VPA, universo de 70 ações. 

 

Fonte: Autor 
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Anexo 3 – Regressão portfólio ROE-L/P, universo de 70 ações. 

 

Fonte: Autor 

Anexo 4 – Regressão portfólio L/P, universo de 140 ações. 

 

Fonte: Autor 
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Anexo 5 – Regressão portfólio P/VPA, universo de 140 ações. 

 

Fonte: Autor 

Anexo 6 – Regressão portfólio ROE-LP, universo de 140 ações. 

 

Fonte: Autor 
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ANEXO-B: Séries de Alfa 

Anexo 7 – Ibovespa, retornos diários 

 

Fonte: Autor 

Anexo 8 – Série Alfa – Portfólio L/P, universo 70 ações, retornos diários 

 

Fonte: Autor 
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Anexo 9 – Série Alfa – Portfólio P/VPA, universo 70 ações, retornos diários 

 

Anexo 10 – Série Alfa – Portfólio ROE-L/P, universo 70 ações, retornos diários 

 

Fonte: Autor 
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Anexo 11 – Série Alfa – Portfólio L/P, universo 140 ações, retornos diários 

 

Fonte: Autor 

Anexo 12 – Série Alfa – Portfólio ROE-L/P, universo 140 ações, retornos diários 

 

Fonte: Autor 
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Anexo 13 – Série Alfa – Portfólio L/P, universo 70 ações, retornos mensais. 

 

Fonte: Autor 

Anexo 14 – Série Alfa – Portfólio P/VPA, universo 70 ações, retornos mensais. 

 

Fonte: Autor 
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Anexo 15 – Série Alfa – Portfólio ROE-L/P, universo 70 ações, retornos mensais. 

 

Fonte: Autor 

Anexo 16 – Série Alfa – Portfólio L/P, universo 140 ações, retornos mensais. 

 

Fonte: Autor 
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Anexo 17 – Série Alfa – Portfólio P/VPA, universo 140 ações, retornos mensais. 

 

Fonte: Autor 

Anexo 18 – Série Alfa – Portfólio ROE-L/P, universo 140 ações, retornos mensais. 

 

Fonte: Autor 
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Anexo 19 – Série Alfa – Portfólio L/P, universo 70 ações, retornos trimestrais. 

 

Fonte: Autor 

Anexo 20 – Série Alfa – Portfólio ROE-L/P, universo 70 ações, retornos trimestrais. 

 

Fonte: Autor 
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Anexo 21 – Série Alfa – Portfólio L/P, universo 140 ações, retornos trimestrais. 

 

Fonte: Autor 

Anexo 22 – Série Alfa – Portfólio ROE-L/P, universo 140 ações, retornos trimestrais. 

 

Fonte: Autor 
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