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RESUMO 

 

Este trabalho busca descobrir qual modelo (CAPM e Grinold e Kroner) é o melhor 

para estimar o futuro retorno do índice Bovespa, ex-ante. Não foi utilizado o índice 

completo, mas uma versão simplificada do índice utilizando as 25 maiores posições 

do índice ao longo de todos os trimestres desde 2000 até 2013. Este grupo já 

representava mais de 60% do índice. 

No final foi observado que o modelo CAPM conseguiu apresentar o melhor poder de 

explicação tanto na relação retorno observado e esperado, quanto nas medidas de 

erro absoluto. O único modelo que o Grinold e Kroner apresentaram um melhor 

resultado foi no erro percentual absoluto médio. 

Palavras-chave: Expectativa de Retorno, CAPM, Grinold e Kroner, Renda Variável, Brasil. 



ABSTRACT 

 

This work seeks to find out which model (CAPM and Grinold and Kroner) is the best 

to estimate the return of the Bovespa index, ex-ante. The full index was not used, but 

a simplified version of the index using the top 25 positions of the index over all 

quarters from 2000 to 2013. This group has represented more than 60% of the index. 

In the end, it was observed that the CAPM model was able to present the best 

explanatory power in both the observed and expected return ratio, as the absolute 

error measures. The only model that Grinold and Kroner had a better outcome was 

the mean absolute percentage error. 

Keywords: Expected Return, CAPM, Grinold e Kroner, Equity, Brazil 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um processo de asset allocation tem como objetivo maximizar a relação risco e 

retorno de uma carteira, através de investimentos entre diferentes classes de 

ativos. A eficaz seleção de dados é crítica para este processo. 

De uma maneira geral, o risco das diferentes classes de ativos é estimado 

através de dados históricos.  Obter estes dados é parte fácil deste trabalho, já a 

difícil é a realização da limpeza destes, garantindo assim que os dados estejam 

fidedignos. Feito isso é possível estimar o risco de cada ativo através das 

covariâncias e desvios padrão.  

Já para estimar o retorno, existem várias metodologias. Uma delas, por 

exemplo é observar o retorno histórico como uma proxy de retorno para 

períodos futuros. Outra metodologia, que é o objetivo desta tese, seria utilizar 

estimativas de retornos através de projeções.  

Mas por que este trabalho de correção de dados é tão importante? O que 

acontece é que os modelos de asset allocation são modelos maximizadores de 

erros. Em outras palavras, supondo que os ativos tenham o mesmo nível de 

risco, o modelo superalocará aqueles ativos que possuem diferenças mínimas 

de expectativa de retorno. 

O objetivo deste trabalho é levantar quais são as melhores metodologias para 

estimar a expectativa de retorno da classe de renda variável no Brasil, 

buscando minimizar o erro nesta expectativa. A conclusão deste trabalho 

poderá dar melhores inputs para modelos de asset allocation, como, por 

exemplo, Markowitz (1959). 

As metodologias analisadas são o CAPM (1964), que utiliza os retornos 

históricos, e Grinold e Kroner (2002), que estima o retorno através de 

projeções. O estudo é ex-ante, assim será analisado quais destes modelos 

será o mais capaz de estimar o retorno da classe entre 2000 a 2013. 

O modelo de Grinold e Kroner apresentou a melhor capacidade para estimar o 

retorno da classe de renda variável no Brasil utilizando dados desde 2000 até o 
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final de 2013. O modelo CAPM também apresentou um bom poder explicação 

sobre expectativa de retorno, porém apresentou alguns problemas que serão 

debatidos a seguir. 

Este trabalho está dividido em seis itens: revisão bibliográfica, construção dos 

dados, metodologia, resultados, conclusão e pontos de melhorias. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.  THE EQUITY RISK PREMIUM 

 

2.1.1. CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) E SECURITY 

MARKET LINE (SML) 

 

O Capital Asset Pricing Model (CAPM) foi desenvolvido por Sharpe (1964) e 

Lintner (1965), e apresentou importantes evoluções através dos estudos 

subsequentes de Brennan (1970), Black (1972) e Rubinstein (1974).  

O Capital Asset Pricing Model (CAPM), na verdade, analisa qual é o impacto da 

adição de um ativo no portfólio no que diz respeito ao risco quanto ao retorno 

destes portfolio. O security market line (SML) estima qual é o retorno esperado 

deste ativo, através da relação risco e retorno, onde quanto maior o risco, 

maior o retorno esperado. 

No SML, o retorno esperado de um ativo é uma função de primeiro grau, onde 

a taxa mínima de risco é o intercepto, o termo constante é o prêmio de renda 

variável e o coeficiente é o beta (𝛽), a medida de correlação entre o retorno 

deste ativo e o portfolio.  

𝐸 (𝑅) = 𝑅𝑟𝑓 +  𝛽 ∗ 𝐸𝑅𝑃 

Equação 1: Security Market Line 

 

A taxa de livre de risco (𝑅𝑟𝑓) é o juro pago por título público de certa 

maturidade naquele país onde está localizado este ativo. O prêmio da renda 

variável (𝐸𝑅𝑃), por sua vez, é o prêmio esperado a ser pago pela exposição a 

esta classe de risco.  

O método mais utilizado para estimar estas duas variáveis é através dos dados 

históricos. Pelo CAPM, para estimar-se o retorno de um ativo específico é 

preciso calcular o beta deste ativo. Se a análise for do retorno da classe de 
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renda variável, ou seja de um portfólio que representa o mercado inteiro, 

portanto o beta deverá ser igual a um.  

Além do mais, tanto a variância, quanto a covariância dos ativos não é a 

mesma ao longo do tempo. Neste , por este motivo o Equity Premium não é 

estático, assim como o Beta das diferentes empresas. Diante destes dados, foi 

desenvolvido o CAPM condicional1 que inclui estas informações em seu 

modelo. 

 

2.1.1.4. NOS ESTADOS UNIDOS 

 

Mehra e Prescott (1985) estudaram o equity premium que foi observado nos 

EUA ao longo dos anos (1889 até 1978). Neste trabalho Mehra e Prescott 

observaram que os ativos de renda variável (índice Standard & Poors 500) 

apresentaram um retorno anual de 6,98%, já a renda fixa de curto prazo o 

retorno anual de 0,80%, o que representa um prêmio de 6,18% ao ano. 

Os dados indicam que este prêmio é consistente e suficientemente grande para 

compensar o risco da classe de renda variável, e consequentemente, 

questionar por que os agentes investem tanto em títulos públicos. Pois uma 

maior alocação na classe de renda variável melhoria a relação de risco e 

retorno do portfólio, maximizando assim a utilidade dos agentes – premissa do 

Consumption CAPM (CCAPM). Este viés que os agentes possuem de querer 

investir tanto na classe de títulos públicos foi  denominada por estes autores 

como um quebra-cabeça, o equity premium puzzle. 

 

 

2.1.1.5. NO BRASIL 

                                                           

1
 O CAPM Condicional observa que a variância do ativo e a covariância entre os ativos mudam ao longo 

tempo. Portanto, o beta dos ativos muda ao longo tempo, assim como os retornos e consequentemente 
o retorno do mercado. 
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Sampaio (1999) e Bonomo e Domingues (2002) observaram que o equity 

premium no Brasil é baixo e instável, uma vez que o retorno pago pela taxa 

livre de risco era alto. Estes dados apontaram uma conclusão oposta a 

observada nos EUA, aonde há um equity premium puzzle. No Brasil haveria 

uma risk free puzzle, ou seja, como o retorno dos títulos públicos é muito alto e 

o risco baixo as pessoas deveriam investir só neles, mas como isso não é 

observado existem dúvidas sobre a aversão a risco dos agentes. 

Um ponto importante que estes trabalhos discutem é o fato da taxa livre de 

risco possuir um risco de inadimplência, que é expressa através do risco país. 

O que acontece é que para não haver arbitragem, a taxa de livre risco do Brasil 

teria que ser igual a dos EUA, somado ao fator de risco do Brasil e somado ao 

risco cambial, nela inerente. 

 

2.1.2. ARBITRAGE PRICING MODEL (APM) 

 

No modelo Arbitrage Pricing Model (APM), além do risco do ativo, também 

existem outros fatores de risco macroeconômicos que são incorporados e para 

cada fator, há um coeficiente que estabelece a relação deste ativo e o fator 

macroeconômico. A fórmula 2 abaixo ilustra o APM. 

𝐸 (𝑟) = 𝑅𝑟𝑓 +  𝛽1 ∗ 𝑅𝑃1 +  𝛽2 ∗ 𝑅𝑃2 + ⋯ +  𝛽𝑛 ∗ 𝑅𝑃𝑛 

Equação 2: Arbitrage Pricing Model 

 

2.1.3. MULTI-FACTOR MODEL 

 

Assim, como o APM existem outros fatores de risco além do risco de mercado 

que podem ser utilizados para estimar o retorno esperado de um ativo. Apenas 

como um exemplo, existe o modelo de três fatores do Fama French (1992). 
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Neste modelo, além do fator de risco de mercado, também existe o fator de 

tamanho (SMB) e de valor (HML). Todos estes fatores são estimados utilizando 

dados históricos. 

 

2.2.   PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS 

 

Dentre as várias maneiras de precificação de ativos. Vale mencionar o Asset 

Based Valuation, Discounted Cashflow Models, Relative Valuation e Contingent 

Claim Models. 

A metodologia mais utilizada pelo mercado é o modelo de desconto do fluxo de 

caixa. Nele, é feita uma projeção da capacidade de geração de caixa das 

empresas até o momento em que a empresa deixe de existir. E todos estes 

fluxos de caixa futuros são trazidos ao valor presente, descontados a uma taxa 

de desconto. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 =  ∑
(𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑖)

(1 + 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜)𝑖

𝑖=1

 

Equação 3: Precificação de Ativos 

 

Normalmente há a premissa que a empresa não fechará, muito menos falirá. 

Por este motivo, estas projeções devem ser feitas até o infinito. Para facilitar 

esta projeção até o infinito, existe o modelo de crescimento de Gordon 

determinando o valor terminal da empresa, ou seja, o valor da empresa na 

perpetuidade. Este modelo segue a mesma lógica da somatória de uma 

progressão geométrica infinita, portanto, há uma premissa que os futuros fluxos 

de caixa tenham um crescimento constante. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 =  ∑
(𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑖)

(1 + 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜)𝑖

𝑛

𝑖

+  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑛

(1 + 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜)𝑛
 

Equação 4: Precificação de Ativos com Valor Terminal 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑛 =  
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑛 ∗ (1 + 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)

(𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 − 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)
 

Equação 5: Valor Terminal 

 

Dentro do modelo de desconto de geração de caixa existem duas linhas de 

precificação: a do equity e da firma. Dentro da linha de precificação do equity, 

existem duas subdivisões: a geração de caixa do dividendo e a geração de 

caixa da firma (free cashflow to firm).  

As duas perspectivas são interessantes. A precificação do equity através 

geração de caixa do dividendo parte da perspectiva de acionistas minoritários 

que só se preocupam com o fluxo de dividendos que poderão receber nos 

próximos anos. Assim o valor do ativo será igual a este fluxo de dividendos 

futuros trazidos a uma taxa de desconto, que é a própria taxa de desconto do 

equity. Este modelo é o Dividend Discounted Model (DDM). 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 =  ∑
(𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑖)

(1 + 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)𝑖

𝑖=1

 

Equação 6: Modelo de desconto por dividendos 

 

A precificação do equity através da geração de caixa da firma leva em 

consideração o capital que deve ser investido na operação da companhia para 

ela continuar operando e os investimentos em expansões para aumentar a sua 

capacidade ou mesmo redução de custos. Por estes motivos, ela também inclui 

itens de investimentos em ativo imobilizado e de capital de giro, após já ter-se 

considerado todos os custos operacionais e ter-se pago os impostos devidos. 

Estes fluxos também serão trazidos a valor presente a taxa de desconto da 

firma.  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 =  ∑
(𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑎 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎)

(1 + 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎)𝑖

𝑖=1
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Equação 7: Modelo de desconto pelo fluxo de caixa da firma 

 

2.3.   MODELO GRINOLD E KRONER 

 

Qual é o retorno esperado de um investimento/ ação? O retorno de uma ação 

pode ser calculado da seguinte forma. Primeiro, o investidor pagará um preço 

pela ação, havendo assim um custo. Durante o período em que o investidor 

detém essa ação, ele poderá receber dividendos a serem distribuídos pela 

empresa. Estes dividendos são uma forma de remuneração. Ao final do 

período, o investidor poderá vender este ativo no mercado a um preço 

determinado. Assim, o retorno estimado desse investimento será igual aos 

ganhos ou perdas que ele venha a ter na venda do ativo somado aos ganhos 

que ele obteve através do recebimento dos dividendos. 

 

Figura 1: Fluxo de caixa 

 

O modelo Grinold e Kroner segue esta mesma lógica para estimar o retorno do 

ativo. Mas ao invés de se trabalhar com os dados observados para obter o 

retorno real, utiliza projeções para estimar qual é o retorno esperado do ativo, 

seguindo assim uma lógica muito similar ao do DDM.  A grande diferença é que 

o primeiro modelo busca estimar o retorno do investimento e o segundo 

precificar o ativo. O primeiro possui a premissa que o ativo será vendido no 
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mercado e o segundo, parte da premissa que o investidor deterá o ativo até o 

seu fim, em muitos casos até o infinito.  

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑚 𝑡0 =  ∑
(𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑖)

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑖
 +

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑛

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑛
 

𝑛

𝑖=1

 

Equação 8: Modelo de estimava do retorno do investimento (IRR) 

 

Por estes motivos, ao invés de calcular o terminal value ao final da projeção, há 

a premissa que este ativo será vendido no mercado no final da projeção. Mas 

como podemos estimar este valor? 

Quando o investidor comprou a ação, ele pagou um determinado preço e este 

nível de preço possui um múltiplo, como, por exemplo, o Preço/ Lucro. Como 

não se sabe qual será o valor do ativo na venda, há tentativa de estimar este 

valor através de duas variáveis. A primeira variável é a projeção de lucro 

líquido da companhia para os próximos períodos, em especial o último, quando 

o ativo será vendido. A segunda variável é a média do múltiplo Preço/ Lucro, a 

premissa de reversão à média histórica da companhia. Através da multiplicação 

destas duas variáveis (lucro líquido do último período da projeção e a média do 

múltiplo Preço/ Lucro histórico), chega-se ao valor estimado do ativo ao final da 

projeção, como ilustra a fórmula 9 abaixo. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐸 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛)

= 𝐸 (𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑛) ∗ 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 (
𝑃

𝐿
) 

Equação 9: Expectativa do Valor do Ativo 

 

Utilizando a figura 1 do fluxo de caixa. O Retorno de um ativo será igual ao 

seus ganhos anualizados por seus dividendos aos longos dos anos mais ao 

ganho ou perda anualizada na venda do ativo. 

𝐸 (𝐼𝑅𝑅) ≅ 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠

+ 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠 / 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 
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Equação 10: Retorno Esperado por um ativo 

 

O ganho anualizado dos dividendos é igual à raiz de n do produtorio da 

expectativa dos dividend yield futuros. O Dividend Yield é o obtido através da 

relação entre a expectativa do dividendo futuro dividido pelo Preço do ativo 

atual. 

𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 = √∏(1 +  
𝐸 (𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑖)

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑛

𝑖=1

)
𝑛

− 1 

Equação 11: Ganho Anualizado dos Dividendos Futuros 

 

A expectativa do dividendo futuro é obtida através da multiplicação das 

expectativas de lucro futuro e do Payout Ratio. Já a expectativa de Lucro 

líquido é obtida através da multiplicação entre as expectativas de receita líquida 

e de margem líquida. 

𝐸 (𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑖) = 𝐸(𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑖) ∗  𝐸 (𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜) 

𝐸 (𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑖) =  𝐸(𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑖) ∗  𝐸(𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑖) 

Equação 12: Expectativa dos Futuros Dividendos 

 

O ganho ou perda anualizada na venda do ativo é obtido através da raiz de n 

da expectativa de valor do ativo no período n que será dividido pelo preço atual 

do ativo. O preço do ativo é igual à multiplicação entre Lucro Líquido em t0 e 

múltiplo P/L em t0, a mesma lógica pode ser utilizada na expectativa do valor. 

O lucro líquido é igual à receita líquida multiplicada pela margem líquida. Após 

realizar estas substituições, chegamos que o ganho ou perda anualizada é 

igual ao crescimento anualizado esperado das receitas, multiplicado pela 

evolução anualizada da margem líquida e pela evolução anualizada do múltiplo 

do ativo, como ilustra a figura 13. 



23 

 

𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜/ 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 = √
𝐸 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛)

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑛

− 1 

= √
𝐸 (𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑛) ∗ 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑀𝑢𝑙𝑡 (

𝑃
𝐿)

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑡0 ∗ 𝑀𝑢𝑙𝑡 (
𝑃
𝐿) 𝑒𝑚 𝑡0

𝑛

− 1 

=  √
𝐸 (𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑛)

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑡0

𝑛

∗  √
𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑀𝑢𝑙𝑡 (

𝑃
𝐿

)

𝑀𝑢𝑙𝑡 (
𝑃
𝐿) 𝑒𝑚 𝑡0

𝑁

− 1 

=  √
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑡0

𝑛

 ∗  √
𝐸 (𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑛)

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑡0

𝑛

∗   √
𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑀𝑢𝑙𝑡 (

𝑃
𝐿)

𝑀𝑢𝑙𝑡 (
𝑃
𝐿) 𝑒𝑚 𝑡0

𝑁

− 1 

= [1 +  𝐸 (𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐.  𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎)]

∗ [1 +  𝐸 (𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙. 𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎)]

∗  [(1 +  𝐸 (𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙. 𝑑𝑜 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜)] − 1 

Equação 13: Ganho/ Perda Anualizada na Venda do Ativo 

 

Portanto, a expectativa do retorno do anualizado de um ativo pode ser escrito 

segundo a equação 14. 

∴  𝐸 (𝐼𝑅𝑅) ≅ 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠

+ [1 +  𝐸 (𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐.  𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎)]

∗ [1 +  𝐸 (𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙. 𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎)]

∗  [(1 +  𝐸 (𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙. 𝑑𝑜 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜)] − 1 

Equação 14: Expectativa do Retorno Anualizado 

 

2.3.1. REVERSÃO À MÉDIA 
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Timmer (2010) apontou que a reversão à média não foi observada apenas no 

preço de ativos, mas também nas margens reportadas. Neste estudo, Timmer 

também constata que ações de "value" e "growth" também apresentam uma 

reversão à média.  

Muitos agentes de mercado acreditam na reversão à média, ou seja, os ativos 

que estão sendo negociados com múltiplo muito elevado ou baixo, deverão 

voltar a ser negociados aos seus múltiplos médios. 

Este assunto é abordado nos modelos de precificação de ativos, pois algumas 

empresas podem apresentar vários períodos de retornos e/ ou crescimento a 

cima da média, mas com o passar dos anos é esperado que estes retornos e/ 

ou crescimento voltem à média. 

A microecoconomia também trata deste assunto, podemos ilustrar isto em três 

casos. Por exemplo, numa economia aberta, há uma empresa que possui um 

elevado grau de retorno sobre o capital. Supondo que estes elevados retornos 

são frutos de um baixo nível de competição é esperado que a taxa de retorno 

caia com a entrada de novos competidores nos próximos períodos, pois a 

economia é aberta e não existem barreiras de entrada e saída.  

Outro caso é a regra de crescimentos decrescentes, pois existe o ponto de 

inflexão da curva de rentabilidade. E por último, existem várias empresas que 

apresentam elevadas taxas de crescimento no início, mas isto não pode durar 

para sempre pois ela se estabiliza em sua trajetória, seguindo a curva S. 
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3. DADOS 

 

Os dados necessários para fazer este estudo foram: 

 Histórico da CDI (Fonte: Bloomberg); 

 Histórico de retorno de títulos públicos pré-fixados com o horizonte de 3 e 

5 anos (Fonte: Bloomberg);  

 Histórico de Projeção do PIB (Fonte: Banco Central); 

 Histórico de Projeção da inflação (Fonte: Banco Central); 

 Histórico de cotas do Ibovespa (Fonte: Bloomberg); 

 Histórico trimestral de composição do índice Ibovespa (Fonte: 

Bloomberg); 

 Histórico de cotas das ações quem compõem o índice (Fonte: 

Bloomberg); 

 Histórico da evolução trimestral das Receitas, sendo os dados 

consolidados representando os últimos 12 meses (Fonte: CapitalIQ); 

 Histórico da evolução trimestral do Lucro Líquido, sendo os dados 

consolidados representando os últimos 12 meses (Fonte: CapitalIQ); 

 Histórico da evolução trimestral do Múltiplo Preço sobre Lucro Líquido, 

sendo os dados consolidados representando os últimos 12 meses (Fonte: 

CapitalIQ). 

Apesar de alguns dados possuírem históricos mais longos, o gargalo para 

começar este estudo foram os dados da projeção de PIB e Inflação. Esse 

histórico tem início em 2000. Os dados  utilizados foram a média da projeção 

de inflação e PIB para os próximos anos no Brasil. Estas projeções são feitas 

por agentes de mercado e a partir delas é feito uma média aritmética. Estas 

informações estão presentes no relatório Focus.  

A frequência dos dados utilizados é a trimestral. A frequência anual seria a 

melhor, mas não geraria dados suficientes para ter uma relevância estatística. 

Outra frequência possível seria a mensal, porém, as empresas publicam dados 
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apenas com uma frequência trimestral no Brasil, o que geraria uma lacuna nas 

informações analisadas. 

Quando ocorre o pagamento do dividendo, o preço do ativo diminui no mesmo 

valor do dividendo pago por ação, assim o preço do ativo pode ser dividido 

entre o montante ex-ante e ex-post do pagamento do dividendo.  Como o 

acionista recebe esta remuneração não há problemas. Como não foi levantado 

o valor distribuído através dos dividendos, a série de preços utilizada foi 

ajustada por dividendos e eventos como spin-offs, mergers. 

Os dados de demonstrativo financeiro foram extraídos do CapitalIQ, mas antes 

disso foram analisadas outras alternativas: Economática e Bloomberg. Estas 

duas apresentaram problemas, por isso foram excluídas. O banco de dados da 

Economática para este tipo de informação é muito bom, mas há uma falta de 

informação na base de dados trimestrais próximos a 2000 que prejudicam o 

estudo. A Bloomberg não possui uma banco de dados de demonstrativos 

financeiros muito confiáveis, uma vez que existem diversos erros. Os erros aqui 

mencionados são que alguns dados do histórico de receita e lucro líquido das 

companhias não são os reais. 

A base de dados da Bloomberg é muito sólida na série de preços, por este 

motivo estas informações foram obtidas desta fonte. A séria de preços foi 

ajustada por dividendos e eventos como spin-offs, mergers. 

A informação de múltiplo cruza duas informações: o valor de mercado da 

empresa e o lucro líquido, mas como a informação de lucro líquido da 

Bloomberg não é muito confiável, pois existem erros no banco de dados. Foi 

preferido utilizar a do CapitalIQ para construir o banco de dados do múltiplo das 

companhias. 

Existe na Bloomberg a série do múltiplo Preço/ Lucro do índice Ibovespa. Mas 

esta série não foi utilizada, pois existe a dúvida sobre a forma de composição 

do múltiplo do índice. O estudo do modelo Grinold e Kroner não foi construído 

baseado no índice inteiro, e sim uma versão simplificada, portanto caso 

utilizássemos este múltiplo do índice, este seria equivocada neste estudo. A 
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versão simplificada foi escolhida, pois este grupo de ativos já representam mais 

de 60% do índice. 
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4. METODOLOGIA 

 

A partir dos dados mencionados acima é possível estimar o retorno da classe 

de renda variável, seguindo o modelo do CAPM e do Grinold e Kroner. Os 

subitens abaixo explicaram como é calculado dos retornos estimados que 

depois  serão utilizados como input na análise dos modelos. Foi estimado a 

cada trimestre o retorno da classe de renda variável no horizonte de 

investimento de 3 e 5 anos, utilizando dados desde 2001.  

 

4.1. CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 

 

O CAPM utiliza de alguns dados históricos para estimar a expectativa dos 

ativos no Brasil. Para estimar o retorno de cada ativo, foi necessário calcular 

algumas várias sendo a primeira os betas observados (�̂�𝑖) de cada ativo ao 

longo do tempo, utilizando a equação 15. O 𝑅𝑖,𝑡 é o retorno observado do ativo, 

𝑅𝑅𝐹,𝑡 o retorno da taxa livre de risco e 𝑅𝑚,𝑡 o retorno do mercado. 

𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑅𝐹,𝑡   = 𝛼𝑖 +  𝛽𝑖 ∗ (𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝑅𝐹,𝑡 ) +  𝜀𝑖 

Equação 15: Beta Observado 

 

A partir do beta observado foi calculado o equity risk premium (ERP) observado 

para cada ativo, como ilustra a equação 16. E com essa informação do ERP 

observado foi calculado a média do ERP (�̅�). 

𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑅𝐹,𝑡   = 𝛽�̂� ∗ 𝛾𝑡 +  𝜗𝑖 

Equação 16: Equity Risk Premium Observado 

 

Tendo em mãos o beta e a média do ERP observados já temos duas de três 

variáveis para estimar o retorno da classe de renda variável. A única variável 

que falta é a expectativa da taxa livre de risco, 𝐸 (𝑅𝑅𝐹). A taxa livre de risco 

utilizada foi o título público pré-fixado com vencimento de 3 ou 5 anos, 

dependendo do horizonte de investimento.  
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𝐸 (𝑅𝑖) = 𝐸 (𝑅𝑅𝐹) +  �̂�𝑖 ∗  �̅� 

Equação 17: Expectativa de Retorno do Ativo 

 

A partir das formulas acima pode-se calcular o retorno esperado de um ativo, 

só neste caso o objetivo é de estimar o retorno de uma carteira com as 25 

maioes posições do índice, portanto o cálculo foi um pouco diferente.  

𝐸 (𝑅𝑝) = 𝐸 (𝑅𝑅𝐹) +  �̂�𝑝 ∗  �̅�𝑝 

Equação 18: Expectativa de Retorno da carteira 

 

O beta do portfolio (�̂�𝑝) e o ERP da carteira �̅�𝑝 são iguais a média ponderada 

dos betas dos ativos e ERP dos ativos, respectivamente, que compõem a 

carteira. A ponderação respeita a alocação destes ativos no índice, mas como 

a somatório deles não é igual 100%, então foi feito um rebalanceamento dos 

pesos dos ativos para assim chegar aos 100%. 

Assim foi estimado o retorno esperado, segundo o CAPM, para cada trimestre 

desde 2001, tendo o horizonte de investimento de 3 e 5 anos. 

 

4.2.  MODELO GRINOLD E KRONER 

 

Para estimar o retorno esperado para cada ativo do modelo Grinold e Kroner 

são necessários alguns dados e premissas. Pois existem quatro tipos de 

informações que são as expectativas de dividendos, de crescimento das 

receitas, margem líquida e de múltiplo das companhias.  

Como a série de preços utilizada é ajustada por eventos e pagamentos de 

dividendos, então não há necessidade de estimar os dividendos futuros. Já que 

a série de preços é ajustada por dividendos, na perspectiva do investidor é 

como se não ocorresse, pois o preço do ativo não diminuirá em decorrência 

deste evento – preço do ativo ex-post ao pagamento do dividendo. 

Para estimar o crescimento da receita, da evolução da margem líquida e do 

múltiplo foi necessário algumas premissas. A premissa do múltiplo Preço/ Lucro 

e da margem líquida foi à reversão à média, já do crescimento das receitas foi 
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que este grupo de companhias deveria apresentar um retorno próximo ao do 

PIB. Dessa forma, foi estimado para cada trimestre o retorno esperado para 

cada ativo que compõe o índice no horizonte investimento de 3 e 5 anos. 

𝐸 (𝐼𝑅𝑅𝑖,𝑡) ≅ [∏(1 +  𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙)

∗ (
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑖,𝑡

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑖,𝑡
) ∗  (

𝑀𝑢𝑙𝑡í𝑝𝑙𝑜 𝑃/𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡

𝑀𝑢𝑙𝑡í𝑝𝑙𝑜 𝑃/𝐸𝑖,𝑡
)] − 1 

Equação 19: Expectativa do Retorno Anualizado do Ativo modelo Grinold e 

Kroner 

 

A partir do retorno esperado para cada ativo, foi calculado o retorno esperado 

para a carteira e para isso foi calculado a média ponderada destes retornos. O 

peso utilizado foi à participação dos ativos no índice rebalanceado.  
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5.   RESULTADOS  

 

5.1. RETORNO ESPERADO VS OBSERVADO 

 

Para comparar os retornos esperados dos dois modelos CAPM e Grinold e 

Kroner e observado, foi utilizada a mesma metodologia do modelo Fama 

MacBeth (1972). Nele é feito um gráfico de dispersão dos pontos tendo em um 

eixo o observado e no outro o esperado, e assim o modelo ideal é o que 

apresentaria um grau de inclinação de 45º graus, em outras palavras um b 

igual a um. Os itens abaixo ilustram os resultados encontrados.  

 

5.1.1. HORIZONTE DE INVESTIMENTO DE 3 ANOS 

 

O modelo CAPM conseguiu apresentar um maior poder de explicação do que o 

Grinold e Kroner no horizonte de investimento de 3 anos, como pode ser 

observado nas figuras 2 e 3. A inclinação da linha de tendência do CAPM foi de 

1,06 e a do Grinold e Kroner foi de 0,75. Vale ressaltar que o modelo CAPM 

apresentou um R² melhor, ou seja, teve erros menores na projeção.  O modelo 

Grinold e Kroner subestimou os retornos esperados da carteira, por isso a 

inclinação da linha de tendência foi inferior a 45º.  
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Figura 2: CAPM Retorno Esperado 

e Observado 3 anos 

 

Figura 3: Grinold e Kroner Retorno 

Esperado e Observado 3 anos

 

5.1.2.  HORIZONTE DE INVESTIMENTO DE 5 ANOS 

 

Assim como no outro horizonte de investimento, o modelo CAPM conseguiu 

apresentar um maior poder de explicação do que o Grinold e Kroner, como 

pode ser observado nas figuras 6 e 7. A inclinação da linha de tendência do 

CAPM foi de 1,04 e a do Grinold e Kroner foi de 0,17. Novamente o modelo 

Grinold subestimou o retorno da carteira, só que neste caso o modelo 

subestimação foi maior ainda, como ilustra o 0,17.  

 

Figura 4: CAPM Retorno Esperado 

e Observado 5 anos 

 

Figura 5: Grinold e Kroner Retorno 

Esperado e Observado 3 anos 
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5.2. ERRO ABSOLUTO 

 

A partir dos dados de retorno esperado e observado, foi calculado o erro 

absoluto dos modelos. Os itens abaixo apresentam uma análise deste item. 

 

5.2.1. HORIZONTE DE INVESTIMENTO DE 3 ANOS 

 

A figura 6 e 7 apresentam respectivamente o histograma do erro absoluto 

apresentado pelos modelo CAPM e Grinold e Kroner no Horizonte de 3 anos. A 

média, a mediana e desvio padrão do erro absoluto do Grinold foram maiores 

do que o CAPM, como mostra a figura 8. Todos estes dados estão em linha 

com os R² observados da linha de tendência no item anterior. 

 

 

Figura 6: CAPM Histrograma do 

Erro Absoluto 3 anos 

 

Figura 7: Grinold e Kroner 

Histrograma do Erro Absoluto 3 

Anos 

 

 

Tabela 1: Média, Mediana e Desvio Padrão 3 Anos 

 

Todos os itens até aqui analisados atestam a favor do modelo CAPM no 

quesito de melhor poder de estimação neste horizonte de investimento. Mas 

CAPM GK

Media 38% 41%

Mediana 26% 32%

Desvio Padrão 31% 32%
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antes de prosseguir, foi feito uma última análise utilizando o erro percentual 

absoluto médio (Mean Absolute Percentual Error). Esta análise utiliza a 

informação percentual do erro observado, ou seja, após calcular o erro 

absoluto, é dividido o erro pelo valor observado, e com esta série de erros 

percentuais é feita a média. 

𝑀 =  

∑ |
�̂�𝑡 − 𝑅𝑒,𝑡

�̂�𝑡
|𝑛

𝑡=1

𝑛
 

Equação 20: Erro Percentual Absoluto Médio 

 

Quando se trabalha com grandes números são aceitável variações maiores, já 

no caso oposto, ou seja de números pequenos a tolerância essas grandes 

variações é bem menor. Por isso, essa perspectiva percentual é interessante, 

pois ela leva em consideração este fator. Ao longo do período estudado, houve 

uma grande oscilação dos retornos, com retornos elevadíssimos no começo do 

período, há retornos negativos no final. O erro percentual absoluto médio do 

CAPM foi de 320% e o do Grinold Kroner de 217%, o que atesta a favor do 

Grinold.  

 

5.2.2. HORIZONTE DE INVESTIMENTO DE 5 ANOS 

 

A figura 9 e 10 apresentam respectivamente o histograma do erro absoluto 

apresentado pelos modelo CAPM e Grinold e Kroner no Horizonte de 5 anos. A 

média, a mediana e desvio padrão do erro absoluto do Grinold foram menores 

do que o CAPM, como mostra a figura 11. Todos estes dados estão em linha 

com os R² observados da linha de tendência no item anterior. 
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Figura 8: CAPM Histograma do Erro 

Absoluto 5 Anos 

 

Figura 9: Grinold e Kroner 

Histograma do Erro Absoluto 5 Anos 

 

 

Tabela 2: Média, Mediana e Desvio Padrão 5 Anos 

 

O erro percentual absoluto médio do CAPM foi de 219% e o do Grinold Kroner 

de 138%, o que atesta a favor do Grinold.  

 

5.3. ANÁLISE DAS VARIÁVEIS 

 

Também foi feita a análise das variáveis do modelo para entender a relevância 

de cada uma. Os resultados estão expostos abaixo. 

 

5.3.1. CAPM 

 

Os resultados das duas regressões foram positivos e as duas variáveis são 

relevantes para explicar o retorno observado. Vale ressaltar que as duas 

intersecções dos modelos são estatisticamente iguais a zero.  

CAPM GK

Media 116% 130%

Mediana 122% 77%

Desvio Padrão 63% 140%
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Tabela 3: CAPM Análise das variáveis da regressão 3 Anos 

 

 

Tabela 4: CAPM Análise das variáveis da regressão 5 Anos 

 

5.3.2. GRINOLD E KRONER 

 

A variável PIB foi rejeitada nos dois horizontes de investimento, já as duas 

outras variáveis foram aceitas na regressão. Vale ressaltar que a intersecção 

com uma margem de segurança de 5% é estatisticamente igual a zero. 

 

 

Tabela 5: Grinold Kroner Análise das variáveis da regressão 3 Anos 

 

 

Tabela 6: CAPM Análise das variáveis da regressão 5 Anos 

 

Coeficien

tes

Erro 

padrão
Stat t valor-P

95% 

inferiores

95% 

superiore

s

Inferior 

95,0%

Superior 

95,0%

Interseção 0,00-         0,14         0,00-         1,00         0,28-         0,28         0,28-         0,28         

Risk Free 0,75         0,19         4,00         0,00         0,37         1,13         0,37         1,13         

Equity Premium 0,92         0,10         9,16         0,00         0,72         1,13         0,72         1,13         

Coeficien

tes

Erro 

padrão
Stat t valor-P

95% 

inferiores

95% 

superiore

s

Inferior 

95,0%

Superior 

95,0%

Interseção 0,52-         0,37         1,40-         0,17         1,27-         0,24         1,27-         0,24         

Risk Free 1,17         0,18         6,37         0,00         0,79         1,54         0,79         1,54         

Equity Premium 0,63         0,17         3,62         0,00         0,27         0,98         0,27         0,98         

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
95% 

inferiores

95% 

superiores

Inferior 

95,0%

Superior 

95,0%

Interseção 0,71              0,39              1,84              0,07              0,07-              1,49              0,07-              1,49              

PIB 0,45-              1,28              0,35-              0,73              3,05-              2,15              3,05-              2,15              

Margem 1,06              0,24              4,35              0,00              0,57              1,55              0,57              1,55              

Multiplo 1,00              0,17              6,00              0,00              0,67              1,34              0,67              1,34              

Coeficient

es

Erro 

padrão
Stat t valor-P

95% 

inferiores

95% 

superiores

Inferior 

95,0%

Superior 

95,0%

Interseção 2,34            1,13            2,07            0,05            0,01            4,68            0,01            4,68            

PIB 1,40-            2,14            0,65-            0,52            5,81-            3,01            5,81-            3,01            

Margem 4,02            0,48            8,31            0,00            3,02            5,02            3,02            5,02            

Multiplo 1,97            0,35            5,69            0,00            1,26            2,69            1,26            2,69            
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6. CONCLUSÃO 

 

Antes de discutir de comparar os dois modelos será analisada os resultados 

observados nos dois horizontes de investimentos. Primeiramente analisando a 

inclinação da linha de tendência do CAPM nos dois horizontes de investimento 

foi muito próxima no 45º, ou seja, o coeficiente de inclinação igual a um. Já no 

Grinold e Kroner não foi observado o mesmo resultado. A inclinação do Grinold 

e Kroner foi melhor no horizonte de investimento de 3 do que no de 5 anos.  

O erro absoluto no horizonte de investimento de 3 anos foi bem menor do que 

no 5 anos, pois a média, mediana e desvio padrão neste horizonte de 3 anos 

foram menores. Isto pode ser observado nas figuras 8 e 11. Os R² nas análises 

do retorno observado e esperado dos modelos CAPM e Grinold e Kroner já 

apontavam este resultado.  

Este resultado observado pode ser explicado. Entre 2000 e 2013 a bolsa 

apresentou retornos decrescentes, por isso as análises de investimento de 

horizontes de investimento mais curtos apresentaram um comportamento mais 

próximo ao esperado no passado. 

Independentemente do horizonte de investimento, o CAPM conseguiu 

apresentar o melhor poder de explicação do futuro retorno da carteira com as 

25 maiores posições do índice Bovespa entre 2000 e 2014 do que o Grinold e 

Kroner, quando comparamos exclusivamente o retorno esperado e o 

observado. As linhas de tendências da dispersão do CAPM dos retornos 

observados e esperado apresentou uma inclinação de 45º. Já as do Grinold e 

Kroner apresentaram uma inclinação inferior a 45º, o que aponta que modelo 

subestimou o retorno consistentemente nos dois horizontes de investimentos.  

No horizonte de investimento de 3 anos, a média, mediana e desvio padrão da 

amostragem do erro absoluto do CAPM foram menores do que o Grinold e 

Kroner. Utilizando a t-student, tendo um alpha de 5% foi calculado o intervalo 

de confiança do erro absoluto. O intervalo de confiança do CAPM foi entre 29% 

46% e do Grinold e Kroner entre 32% e 49%.  
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Já no horizonte de 5 anos, a média e desvio padrão da amostragem do erro 

absoluto do CAPM foram menores do que o Grinold e Kroner, mas a mediana 

do CAPM foi pior. Usando o mesmo alpha de 5%, o intervalo de confiança do 

CAPM foi entre 96% e 136% e do Grinold e Kroner entre 86% e 174%. 

Todas estas metodologias de mensuração atestaram a favor do CAPM. O 

único modelo favorável ao Grinold e Kroner foi do erro percentual absoluto 

médio, neste resultado foi observado nos dois horizontes de investimento.  

No estudo das variáveis dos modelos, a única variável que possui problema é o 

PIB. Em outras palavras a premissa de utilizar a expectativa do PIB nominal 

como proxy para o crescimento das receitas em 2000 e 2013 se provou 

equivocada. 
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7. PONTOS DE MELHORIA 

 

Existem alguns pontos de melhoria neste trabalho que são: (i) Trabalhar com o 

índice completo, e não apenas com o grupo dos 25 maiores ativos do índice; 

(ii) Grantham (2004) publicou o estudo feito pela empresa GMO no qual eles 

verificaram que o melhor horizonte nos EUA para ocorrer a reversão a média é 

o de 7 anos, com base nesse estudo precisa-se verificar se o horizonte de 

investimento utilizado para ocorrer a reversão à média é o adequado; (iii) a 

premissa de utilizar a projeção do crescimento PIB como uma proxy de 

crescimento da receita deste grupo foi equivocada. 
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ANEXO A – RETORNO CALCULADO POR GRINOLD E 

KRONER 

 
 

𝑅 =  
𝐷 + 𝑃𝑡

𝑃0
−  1 =

𝐷

𝑃0
+ 

𝑃𝑡

𝑃0
− 1 

=  
𝐷

𝑃0
+

𝐸𝑃𝑆𝑡

𝐸𝑃𝑆0
∗ 

𝑃𝑡
𝐸𝑃𝑆𝑡⁄

𝑃0
𝐸𝑆𝑃0⁄

− 1  

 

Separando a componente real e a inflação.  

 

=  
𝐷

𝑃0
+

𝑖𝐸𝑃𝑆 +  𝑟𝐸𝑃𝑆𝑡

𝐸𝑃𝑆0
∗ 

𝑃𝑡
𝐸𝑃𝑆𝑡⁄

𝑃0
𝐸𝑆𝑃0⁄

 − 1 

=  
𝐷

𝑃0
+ (1 + 𝑖 + %∆𝐸𝑃𝑆𝑡)  ∗  (1 + %∆

𝑃

𝐸𝑃𝑆
) − 1 

≅  
𝐷

𝑃0
+ 𝑖 + %∆𝐸𝑃𝑆𝑡 + %∆

𝑃

𝐸𝑃𝑆
 

≅  
𝐷

𝑃0
+ %∆𝑆 + 𝑖 + %∆𝐸𝑃𝑆𝑡 + %∆

𝑃

𝐸𝑃𝑆
 

 

Aonde 
𝐷

𝑃0
+ %∆𝑆 é receita (income), 𝑖 + %∆𝐸𝑃𝑆𝑡 é o crescimento do lucro 

(earnings growth) e %∆
𝑃

𝐸𝑃𝑆
 é a reprecificação (repricing) do ativo.  

 


