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“Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beats the guy with 130 IQ.” 

Warren Buffett 

  



 
 

RESUMO 

 

 

 

A discussão entre acadêmicos e alguns dos grandes protagonistas do mercado 

acionário mundial sobre a escolha do estilo adequado de seleção de investimentos 

continua inabalável. De um lado, a Teoria Moderna de Portfólio (TMP) se manifesta 

com seu rigor acadêmico, mas com algumas premissas questionáveis. De outro, os 

grandes investidores da escola Graham-e-Doddsville manifestam-se com uma 

metodologia por vezes desprezada pela academia, performando, entretanto, 

resultados impressionantes e consistentes e desafiando a própria TMP e sua hipótese 

de mercados eficientes. Este trabalho tece comentários críticos à TMP, apresentando 

em contrapartida a filosofia de investimentos da escola de Graham-e-Doddsville e 

testa um portfólio de renda variável utilizando critérios oriundos desta filosofia para 

diferentes mercados. A conclusão é de que, mesmo considerando as diferenças de 

métricas de desempenho entre elas, o portfólio baseado na metodologia da escola 

Graham-e-Doddsville obteve uma performance ajustada ao risco bastante superior 

aos benchmarks locais, representando uma provável evidência da eficiência desta 

filosofia de investimentos.     
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ABSTRACT 

 

 

The discussion between academics and some of the major players in the global stock 

market about choosing the right style of investment selection remains unabated. On 

the one hand, the Modern Portfolio Theory (MPT) manifests itself with its academic 

rigor, but with some questionable premises. On the other hand, great investors of the 

Graham-e-Doddsville's school have a methodology that is sometimes overlooked by 

the academy, yet it performs impressive and consistent results and challenges MPT 

itself and its Efficient Markets Hypothesis. This paper offer some critical comments to 

MPT, presenting in turn the investment philosophy of the Graham-and-Doddsville 

school and tests a variable income portfolio using criteria derived from this philosophy 

for different markets. The conclusion is that, even considering the differences in 

performance metrics between them, the portfolio based on the Graham-e-Doddsville 

school methodology achieved a risk-adjusted performance far superior to the local 

benchmarks, representing a likely evidence of real efficiency of this investment 

philosophy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No universo das aplicações financeiras, a possibilidade de obtenção de performances 

extraordinárias por investidores e gestores de fundos tem sido objeto de fervoroso e 

persistente debate entre acadêmicos e grandes investidores nas últimas décadas. E 

entre estes dois grupos distintos, parece haver poucos pontos em comum. No foro 

acadêmico, a Teoria Moderna de portfólio (TMP), que tem em H. Markowitz seu 

percursor1, trata das metodologias e das métricas que sugestivamente devem ser 

utilizadas para a seleção eficiente de uma carteira de ativos, com a busca da 

maximização da relação entre risco e retorno, objetivando posicionar o portfólio no 

limite de uma “fronteira eficiente” (MARKOWITZ, 1952). A TMP tem considerado a 

variância dos preços dos ativos, o Beta e outras medidas como métricas para 

mensuração de risco e a razão entre o excesso de retorno esperado e o desvio-padrão 

como métrica para o cálculo do “prêmio pela variância” (SHARPE, 1966)2, também 

conhecido como índice de Sharpe. A TMP desconsidera, entretanto, para a 

composição de um portfólio eficiente, a avaliação das particularidades de cada 

companhia e as características individuais de seu negócio, haja vista que os preços 

per se devem exprimir todas as informações concernentes a cada ativo. Por 

conseguinte, ela concentra a sua análise, majoritariamente, no comportamento dos 

preços e seus retornos, como base para a construção de uma carteira eficiente. Os 

mercados, de acordo com a TMP, são eficientes3, no sentido de que todas as 

informações disponíveis e relevantes sobre os ativos estão refletidas em seus preços, 

sendo que as decisões relativas à alocação e à composição de um portfólio de 

investimentos são baseadas em dados de preços, retornos e variâncias de preços 

passados. Entretanto, algumas das premissas que se tornaram a base da Teoria 

Moderna de Portfólio estão postas em questionamento neste trabalho, contrapondo-

as ao que proferem alguns dos mais bem-sucedidos investidores do mercado 

                                                
1 MARKOWITZ, H. Portfolio Selection. The Journal of Finance, vol 7, Nº 1, p. 77-91 mar. 1952. 
2 SHARPE, W. Mutual Fund Performance. The Journal of Business, vol. 39, nº 1, Part 2: Supplement 
on Security Prices, p. 119-138, jan. 1966. 
3 FAMA, E. Efficient Capital Markets: A review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 
Vol. 25, n.2, Papers and Proceedings of the Twenty-Eighth Annual Meeting of the American Finance 
Association New York, N.Y., p. 383-417, mai. 1970. 
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financeiro, notadamente da chamada escola de Graham-e-Doddsville, que tem como 

seu mais notável discípulo o megainvestidor Warren Buffett, o “oráculo de Omaha”. A 

famosa frase de Buffett, apresentada na epígrafe deste trabalho, resume a postura 

crítica adotada por ele e outros investidores, também denominados de “investidores 

em valor” ou “fundamentalistas”, em relação à “complexidade ineficiente” - na visão 

deles - da TMP. Para estes, a teoria em termos gerais não exprime com eficiência o 

real processo de busca por um bom portfólio, atividade esta que não é 

necessariamente proporcional à capacidade intelectual de cada investidor. Estes 

notadamente bem-sucedidos investidores, de maneira explícita, ignoram os processos 

de composição e alocação de um portfólio eficiente preconizados pela TMP, 

ressaltando um estilo peculiar de escolha e gestão dos seus próprios investimentos, 

estilo este criticado pelos acadêmicos, como sendo, basicamente, um processo 

simples demais para ser considerado científico. Os resultados impõem que as 

performances extraordinárias obtidas por eles, entretanto, não devem ser 

simplesmente ignorados pela academia e tratados como “anomalia estatística” ou 

fruto do acaso, porque de fato, não parecem ser, como será proposto em seguida.  

 

O presente trabalho tem por objetivos apresentar alguns comentários críticos sobre a 

Teoria Moderna de Portfólio e contrapô-la à filosofia de investimentos em valor 

instituída por Benjamin Graham, bem como demonstrar o resultado prático de uma 

carteira de investimentos em renda variável formada de acordo com os critérios 

estabelecidos por Graham. Ele está divido em três seções: a primeira trata de uma 

breve análise crítica de alguns dos postulados que formam o alicerce da Teoria 

Moderna do Portfólio, apontando o que seriam suas fragilidades e lacunas. A segunda 

seção, apresenta ao leitor os pilares da escola de investimentos de Graham-e-

Doddsville – a escola fundamentalista ou de investimento em valor - que representa o 

sustentáculo intelectual de alguns dos maiores investidores do mercado de ações, 

entre eles, um dos seus mais notáveis “discípulos”, Warren Buffett. A terceira e última 

seção faz um backtest para os maiores mercados bursáteis mundiais de uma carteira 

baseada nos critérios estabelecidos por Graham, com o objetivo de apresentar 

evidências da eficácia e eficiência desta filosofia de investimentos.  
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2. COMENTÁRIOS CRÍTICOS À TEORIA MODERNA DE PORTFÓLIO 

 

 

2.1 Horizonte Temporal 

 

 

No que tange à TMP, a primeira das premissas questionadas neste trabalho que 

compõem seu arcabouço teórico reside na desconsideração pela teoria da existência 

de heterogeneidade quando se trata de horizontes temporais dos investidores, 

individualmente. De acordo com a TMP, dois investidores que possuem o mesmo nivel 

de aversão a risco, deveriam, em tese, possuir o mesmo portfólio4.  

 

Contudo, existe na prática, grande heterogeneidade de horizontes temporais entre os 

investidores. De fato, será que há sentido em selecionar um mesmo portfólio para dois 

investidores distintos, um tendo horizonte de curtíssimo prazo e outro uma orientação 

voltada para longo prazo, unicamente por terem eles a mesma aversão ao risco? Este 

trabalho propõe que não há. De maneira ilustrativa, o investidor de longo prazo 

tenderá naturalmente a considerar a variância dos retornos menos determinante no 

processo de seleção e gestão de seu portfólio. E mais: se um destes for perfeitamente 

rígido quanto ao período de resgate dos seus investimentos, a variância dos retornos 

terá importância nenhuma como medida de risco. É como se comportam alguns dos 

investidores da escola de Graham-e-Doddsville, notadamente Warren Buffett. Para 

ele, o prazo adequado para permanecer em uma boa ação é “sempre”. Assim, na 

hipótese de uma valorização ou uma desvalorização pré-vencimento de 90% no preço 

de um bond, o que importará de fato para o investidor é o valor de face e a 

remuneração total do título, descontada da inflação percebida no final do período. 

Verifica-se então uma considerável variância do retorno do título em questão, porém 

sem risco algum, caso o título for carregado até o final do vencimento e a inflação for 

a esperada, haja vista que o detentor receberá ao vencimento o valor investido de 

volta, com a respectiva remuneração contratada.  

 

 

                                                
4 PRATT, J.W. (1964). Risk Aversion in the Small and Large. Econometrica 32 (1-2): 122-136. 
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2.2 Mensuração de Risco  

 

 

O risco total de um ativo pode ser classificado em: risco sistemático (não-

diversificável) e risco não-sistemático (diversificável). O risco não-sistemático é 

característica idiossincrática de cada ativo e pode ser reduzido ou eliminado através 

da alocação em ativos que não possuam correlação positiva entre si, objetivado a 

construção de um portfólio bem diversificado, de acordo com o preconizado pela TMP. 

Por sua vez, o risco sistemático não pode ser eliminado e/ou reduzido, haja vista que 

é oriundo do sistema econômico, conjuntural como um todo.  A TMP considera a 

variância dos retornos dos ativos ou o Beta - uma relação matemática entre um ativo 

para outro ativo ou índice de ativos - como medidas adequadas para cálculo de risco 

em investimentos (além de outras métricas, como risco de cauda, Expected Shortfall, 

etc.). Resumidamente, de acordo com a teoria, o comportamento do investidor, quanto 

ao risco, é representado pela função utilidade: 

𝑈 = 𝐸(𝑟) − 
1

2
𝑥 𝐴 𝑥 𝜎2 

Onde U é a utilidade ou satisfação do investimento percebida pelo investidor, E(r) é o 

retorno esperado do ativo, A é a aversão ao risco característico do investidor e σ² é a 

variância dos retornos em dado período ou o desvio-padrão dos retornos ao quadrado. 

O objetivo do investidor será maximizar a função utilidade na composição do portfólio 

de investimentos. E para esta composição, prospectará ativos que não apresentem 

correlação perfeitamente positiva entre si, originando uma carteira com desvio-padrão 

inferior à média ponderada dos desvios-padrão dos títulos individualmente. O 

coeficiente de correlação é calculado da forma a seguir (BODIE, KANE, MARCUS, 

2003, p. 183): 

Cov(rD , rE) = ρDE σDσE                                      (1) 

σ𝑝
2

 = w𝐷
2 σ𝐷

2
 + w𝐸

2σ𝐸
2

 + 2w𝐷 w𝐸 σ𝐷 σ𝐸  ρDE  (2) 

De fato, a composição de um portfólio com ativos que apresentam correlação menor 

do que 1, resultam em uma carteira com menor variância histórica do que o ativo 

individual. Entretanto, novamente a lacuna encontra-se no termo “histórica”. As 

variâncias passadas não necessariamente se repetem no futuro e isto torna a 

composição do portfólio baseada neste preceito parcialmente inconsistente. Ademais, 
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conforme elucidado mais recentemente pelas Finanças Comportamentais, o 

comportamento real do investidor difere significativamente do preconizado pela TMP, 

por questões diversas como viés cognitivo5. Mais do que isto, esta diferença, quando 

se trata de investidores em valor, é por vezes, perfeitamente contrária. Em termos 

práticos, dificilmente o investidor comum trará na memória o beta correspondente às 

ações da Apple em 12 de dezembro de 2015. Mesmo na hipótese positiva, será menos 

provável saber, além disto, o beta desta mesma ação no dia 25 de fevereiro de 2009, 

o desvio-padrão dos retornos ou a matriz de correlação em relação a outros ativos da 

carteira. Possivelmente estes betas serão consideravelmente diferentes, 

representarão informações distintas - quiçá perfeitamente divergentes - e não o 

auxiliarão no processo de decisão para incluir ou não a Apple no seu portfólio em 

2019. Por outro lado, é provável que o bom investidor domine informações sobre os 

fundamentos da Apple, o lucro reportado e o pagamento de dividendos nos últimos 

anos, o dividend yield correspondente atual, os seus múltiplos básicos de P/L e P/VPA, 

etc. E o armazenamento na memória destas informações, relativamente simples 

porém fundamentais, permitirão ao investidor a tomada de decisão imediata sobre a 

composição de sua carteira de investimentos. Fato notório ocorreu em 1972, quando 

Buffett decidiu adquirir US$ 25 milhões em ações da See´s Candy em apenas um dia. 

Ao longo dos anos, este investimento provou ser um dos melhores em termos de 

retorno para a Berkshire Hathaway.  

 

Conforme aclarado, investidores da escola Graham-e-Doddsville não comungam do 

modo de mensuração de risco preconizado pela TMP e há, para estes, notável 

inconsistência nesta metodologia. A escola de valor preconiza que a mensuração de 

risco em investimentos deve estar inexoravelmente relacionada à qualidade do 

negócio que se investe, em uma abordagem mais próxima ao fato de que adquirir uma 

ação representa o ingresso em uma sociedade que deve entregar fluxos de caixa 

futuros para o acionista, bem como adquirir um título de renda fixa representa a troca 

de um estoque de caixa presente por fluxos de caixa maiores no futuro. Por 

consequência, esta relação deve considerar primordialmente o nível de preço da ação 

ou título no momento da compra, a qualidade do negócio/emissor do título dentre 

                                                
5 TVERSKY, A; KAHNEMAN, D (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 
New Series, Vol. 185, nº 4157, pp. 1124-1131. 
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outros fatores. Quanto menor o preço de um ativo de qualidade que não sofreu 

alteração em seus fundamentos, leia-se indicadores econômico-financeiros e 

perspectivas futuras, menor será o seu risco idiossincrático. Diferentemente do 

objetivo do portfólio de Markowitz, que busca a minimização da variância com 

maximização do retorno, um portfólio baseado em valor busca maximizar a diferença 

positiva entre o preço justo da ação (ou valor intrínseco), que é função direta da 

qualidade dos seus fundamentos, e o preço de mercado.  

𝑉𝐼 =
𝐿𝑃𝐴 𝑥 (8,5 + 2𝑔) 𝑥 𝑖

𝑌
 

Onde: 

VI é o valor intrínseco calculado, LPA é o lucro por ação, que pode ser dos últimos 12 

meses ou uma normalização dos últimos 10 anos, por exemplo, 8,5 é a base 

Preço/Lucro para uma empresa sem crescimento, g a taxa de crescimento esperada 

da companhia para os próximos 7 a 10 anos, 𝑖 é o rendimento médio para títulos de 

grandes empresas (calculado à época em 4,4) e 𝑌 é o Yield (rendimento) atual de 

obrigações com rating AAA (GRAHAM, 20076).  

 

Por conseguinte, obtém-se o Valor Intrínseco Relativo (VIR), que será: 

𝑉𝐼𝑅 = 
𝑉𝐼

𝑃
 

Quanto maior o VI em relação ao P, ou seja, quanto maior o VIR, menor será o risco 

do investimento. Por outro lado, um investimento que apresenta VIR abaixo de 1 deve 

ser evitado, apresentando maior risco.  

 

Analogamente ao exposto pela TMP, no empenho de encontrar uma função-utilidade 

que exponha o real comportamento dos investidores em valor, em termos gerais, 

resultaria em: 

𝑈 = 𝐸𝑟(𝐿. , 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐. 𝑅𝑒𝑐. , 𝑒𝑡𝑐) − 
1

2
𝑥 𝐴 𝑥 (𝑃𝑗 − 𝑃𝑚)  

O retorno esperado 𝐸𝑟 seria função de critérios fundamentalistas da escola de valor 

como reporte de lucros e dividendos ininterruptos nos últimos anos e o risco, 

diferentemente do preconizado pela teoria, será a diferença entre o preço justo e o 

                                                
6 GRAHAM, B. O Investidor Inteligente. Ed. Nova Fronteira. 4ª Edição, 2007. 
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preço de mercado. Portanto, será uma função-utilidade que em nada se relacionaria 

com a variância dos retornos históricos dos ativos per se. A título exemplificativo, um 

bond com grau de investimento como um treasury americano que seja vendido antes 

de seu vencimento, não deveria, em verdade, ser considerado como um título 

essencialmente risk-free7, conforme trata a teoria. Mesmo atrelado à taxa de juros, ele 

traz no seu bojo um risco, não raro, maior do que os ativos de renda variável, haja 

vista que o investidor estará exposto à inflação, que pode corroer o valor real do título, 

mesmo carregando-o até o vencimento. E esta é uma probabilidade perfeitamente 

factível, inclusive em mercados maduros como o americano, onde a inflação alcançou 

mais de 14% no início dos anos 80. A própria remuneração dos treasuries americanos 

de 10 anos precorreram de um pico em outubro de 1987 de 8,8% para um fundo de 

1,45% em julho de 2016. De modo semelhante, títulos atrelados à infação também 

sofrem grandes oscilações antes do seu vencimento. Ou seja, nos exemplos reais 

supracitados, considerando a variância dos retornos como uma medida de risco, em 

consonânica com a práxis da TMP, os títulos classificados como risk-free, não raro 

apresentaram períodos de variância relevante, superior a ativos de renda variável.  

 

 

Gráfico 2.2.1 - Evolução de preços e taxas de títulos considerados “risk-free” no Brasil. 
Fonte: tdcharts.info 
 

No Brasil, de mesmo modo, observa-se uma variação que, em muitos momentos, 

superou a variação dos retornos do mercado de renda variável. No exemplo do gráfico 

                                                
7 SHARPE, W. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal 
of Finance, 1964. 
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2.2.1 nota-se a importante variação percebida por alguns dos títulos considerados 

“risk-free” para composição de um portfólio dito eficiente. Mesmo considerando a 

variância dos retornos como medida de risco pela teoria, percebe-se que, na prática, 

títulos considerados risk-free apresentam, de fato, risco considerável. 

 
 
Dito isto, torna-se interessante o seguinte questionamento: de fato, quando 

consideramos o fator risco na composição de um portfólio, será realmente que o 

investidor deve buscar aqueles ativos que apresentam como uma de suas primordiais 

características uma variância mínima nos seus retornos passados (ainda que se 

considere a hipótese de repetição desta variância no futuro)? Ou, de outro modo, será 

que deve considerar o Beta como uma medida adequada de risco?  

 

As visões sobre o risco beta consideram apenas a perspectiva dos preços de 
mercado, não levando em consideração fundamentos de negócios 
específicos ou desenvolvimentos econômicos. O nível de preços também é 
ignorado, como se a IBM vendendo a 50 dólares por ação não fosse um 
investimento de menor risco do que a mesma IBM a 100 dólares por ação. O 
Beta não permite a influência que os próprios investidores podem exercer 
sobre o risco de suas participações por meio de esforços como contestação 
de procuração, resolução de acionistas, comunicações com a administração 
ou compra definitiva de ações suficientes para obter controle corporativo e 
acesso direto a ativos de valor subjacente (KLARMAN8, 1991, p. 113, 
tradução nossa). 

 

Considerando a variância dos retornos ou o Beta como conceito de risco, conforme a 

TMP preconiza, caso o investidor pudesse prever o comportamento de um ativo que 

variasse positivamente muito acima do padrão de mercado, decidiria ele por não 

investir no ativo? Mais recentemente, em resposta a tais deficiências, de modo 

auxiliar, passou-se a utilizar os conceitos de desvio-padrão parcial inferior (LPSD), 

que desconsidera os desvios superiores da distribuição ou o Value at Risk (VaR), que 

mede o risco de cauda, a perda excedente com uma probabilidade percentual 

específica. Entretanto, as lacunas tratadas anteriormente, relativas à utilização de 

variância como medida de risco permanecem. A título de exemplo, considerando um 

ativo que apresente uma distribuição de retornos com assimetria consideravelmente 

positiva, o investidor deve simplesmente desconsiderá-lo, por não apresentar uma 

distribuição simétrica e não ser adequada para os cálculos da sua composição do seu 

                                                
8 KLARMAN, S. Margin of Safety: Risk-averse Value Investing Strategies for the Thoughtful Investor, 
HarperCollins, 1991.   
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portfólio? Ou ainda, dever-se-á considerar que o ativo possui uma distribuição 

simétrica apenas para viabilizar os cálculos de variância e composição? De outro 

modo, como se deveria avaliar adequadamente os ativos no mercado imobiliário, em 

que há uma “aparente” baixa variância nos preços (haja vista que não há mercado 

bursátil, com cotação pública e diária), não obstante muitas vezes apresentar um risco 

considerável? Cabe aqui recordar a bolha imobiliária americana de 2008. Novamente, 

para investidores que possuem horizonte de longo prazo, não parece de fato haver 

lógica na utilização desta métrica de risco.  

 

O comparativo de performance ajustada ao risco entre as diferentes filosofias per se, 

já se configura um desafio aparentemente ainda não transposto pela TMP e, portanto, 

no âmbito da própria academia. A própria avaliação quantitativa de diferentes ativos é 

tratada de maneira bipartida pela TMP. Ativos de Renda Variável são avaliados de 

maneira distinta a ativos de Renda Fixa. Ademais, o cálculo de um único resultado de 

beta é uma generalização matemática que pode ocasionar inferências perfeitamente 

divergentes, dependendo unicamente do período selecionado para avaliação. Como 

exemplo, um beta para 10 anos da Berkshire contra o S&P 500 resulta em 1,24, 

enquanto que para um período de 15 anos, obtém-se um beta de 0,64, configurando 

resultados opostos ao que se quer inferir.  

 

O conceito de risco para investidores da escola Graham-e-Doddsville, está mais 

diretamente ligado a alguns outros fatores como conhecimento e preço de compra de 

um determinado ativo, conforme já visto. Para este último caso, em uma análise 

extremada, um preço deprimido de um ativo de qualidade representaria para eles um 

indicativo de baixo risco, em oposto ao que a Teoria Moderna poderia concluir.     

 

 

2.3 Projeções Utilizando Histórico de Preços, Retornos e Variâncias 

 

 

Outro questionamento primordial à TMP reside na utilização de dados históricos de 

preços e variâncias para composição de um portfólio eficiente. Se por um lado a teoria 

pretende outorgar lógica, rigor matemático e consistência acadêmica ao processo 
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decisório de investir, por outro, não pode garantir que preços ou variâncias passadas 

se repetirão no futuro. Assim ocorrendo, não assegura que os resultados possam 

repetir-se de igual maneira, com semelhante variância dos retornos - risco. Ademais, 

a necessidade de haver um histórico de preços relevante para cada ativo analisado, 

de modo a compor um número de observações suficientes para a estruturação da 

curva de distribuição, expõe a limitação da aplicabilidade da TMP ao universo de todos 

os ativos. Para ativos recém-lançados no mercado de capitais não cabe a análise de 

composição da carteira preconizada pela TMP, simplesmente pelo fato de não 

possuírem histórico de preço e variância, independentemente de muitas vezes 

representarem de fato bons investimentos.  

 

Esta aparente predileção da TMP na busca pela sistematização matemática no 

processo de seleção de portfólio, foi denominada por Charles Munger de Physics 

Envy9, a “inveja da Física”. Para ele e outros autores como Paul Wilmot, o excesso de 

rigor matemático aplicado aos investimentos e à economia, não torna 

necessariamente a TMP um arcabouço teórico eficaz e eficiente para a tomada de 

decisões em investimentos. A credibilidade do uso cada vez mais intenso da 

matemática em investimentos, desde o Prêmio Nobel concedido pela primeira vez ao 

mundo das finanças, em 1990 a H. Markowitz e W. Sharpe, foi duramente abalada 

com a crise de 2008.  

 

Paul Wilmot, quant do mercado financeiro e autor de diversos artigos e livros sobre o 

tema, há alguns anos tem alertado para um possível colapso dos mercados 

financeiros causado, segundo ele, pela linearidade dos modelos matemáticos 

utilizados pelo mercado, o que de fato, acabou ocorrendo poucos anos após o seu 

artigo “The use, misuse and abuse of Mathematics in Finance”10. "É claro que uma 

grande reformulação é necessária se o mundo quiser evitar uma crise do mercado 

liderada por matemáticos" (WILMOT, 2000). 

 

A apreensão de Paul Wilmot e de seu colega Emanuel Derman, igualmente quant de 

Wall Street, em relação ao tema e a concretização em 2008 da crise que suspeitaram 

                                                
9 MUNGER, C. Encontro Anual de Acionistas da Berkshire Hathaway, 2018. 
10 WILMOT, P. The use, misuse and abuse of Mathematics in finance, Royal Society Publishing, 2000. 
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estar por vir anos antes, levou-os a redigir um manifesto explicitando a diferença 

existente entre a Física e o Mundo das Finanças. Mercados são formados de pessoas, 

com seus sentimentos efêmeros sobre os eventos cotidianos, não havendo, de fato, 

leis fundamentais no mundo da Economia. Os modelos utilizados para a modelagem 

de CDO´s, sempre trarão no seu bojo a percepção dos matemáticos sobre a realidade 

e o futuro. A tentativa de modelar o comportamento humano pela sua complexidade 

inerente é como “forçar calçar o pé feio da irmã em um lindo sapatinho de cristal de 

Cinderela”11.  

 

 

2.4 Hipótese dos Mercados Eficientes  

 

 

De acordo com Hipótese dos Mercados Eficientes (HME), mais uma premissa da TMP, 

os preços de mercado devem reagir apenas a novas informações. 

Consequentemente, performances extraordinárias como as de Warren Buffett, 

segundo a HME, seriam resultantes do acaso, da “sorte” ou representaria apenas uma 

anomalia estatística, mais do que propriamente alguma habilidade extraordinária de 

investidores como ele, Benjamin Graham, Charlie Munger, Seth Klarman, Bill Ackman, 

Walter Scholss dentre tantos outros, de encontrar diferenças entre o preço e o valor 

das companhias no mercado de ações.  

 

Em desfavor da TMP, com suas premissas questionáveis, somam-se eventos como 

crashes nas bolsas de valores, que representam evidências de que os preços podem, 

efetivamente, se desviar enormemente do seu valor justo em determinados momentos 

e permanecerem discrepantes, por período considerável.   

 

Há na literatura trabalhos empíricos que indicam ser plausível a hipótese de que os 

mercados podem, de fato, ser eficientes, como Patell e Wolfson, ao sugerirem em seu 

trabalho a ocorrência de reação dos preços de ações após a divulgação de dividendos 

ou lucros corporativos, que ocorre majoritariamente nos dez minutos subsequentes 

                                                
11 DERMAN, E; WILMOTT, P. The Financial Modelers Manifesto, 2009. 
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ao anúncio (PATELL, WOLFSON, 1984)12. Do mesmo modo, Busse e Green, ao 

demonstrarem o efeito nos preços após divulgação de informação relevante às 

companhias pelos programas de tv americanos Morning ou Midday Call (BUSSE, 

GREEN, 2002)13.  Ou ainda, a reação clara de aumento de preços que ocorre quando 

há novas informações no mercado como anuncio de aquisições, incorporando esta 

nova informação aos preços (KEOWN, PINKERTON, 1981)14.  

 

Note-se que a HME trata das informações disponíveis em determinado momento. 

Para a HME, é possível efetivamente que os preços de mercado possam por vezes 

estarem “incorretos”, tendo esta discrepância sua origem na ausência de informações. 

Sem embargo, considerando que os mercados são racionais, em geral, haverá 

assertividade nas decisões de investimento.  

 

Não esperamos que os negociadores sejam sobre-humanos nem que os 
preços de mercado sejam sempre corretos. Invariavelmente desejamos mais 
informações sobre as perspectivas de uma empresa do que as que estão 
disponíveis. Às vezes, a posteriori, os preços de mercado podem se revelar 
exorbitantemente altos, outras vezes, absurdamente baixos. A HME defende 
apenas que, no momento presente, utilizando as informações prevalecentes, 
não podemos ter certeza de que a posteriori os preços do dia se 
demonstrarão muito altos ou muito baixos. Entretanto, se os mercados forem 
racionais, podemos supor que em média estamos corretos. (BODIE, KANE, 
MARCUS, 2015, p. 310). 

 

Ora, mas se o objetivo da TMP em estabelecer um processo de seleção de portfólio é 

estar em “média correto”, com efeito, é de se esperar que decisões de investimentos 

baseadas na teoria não possam resultar em retornos ajustados ao risco acima do 

mercado, como os investidores da escola Graham-e-Doddsville tem apresentado ao 

longo de muitas décadas. Ironicamente, a HME preconiza que a maior parte da análise 

fundamentalista está fadada ao fracasso e que o trabalho do analista de ações é em 

vão, haja vista que não projetará nenhuma possibilidade de ganhos extras no mercado 

                                                
12 PATELL, J; WOLFSON, M. The Intraday Speed of Adjustment of Stock Prices to Earnings and 
Dividends Announcements. Journal of Financial Economics, vol. 13, Issue 2, p. 223-252, 1984. 
13 BUSSE, J.A.; GREEN, T.C. Market Efficiency in Real Time. Journal of Financial Economics, p. 415-
437, 2002. 
14 KEOWN, J.; PINKERTON, J. Merger Announcements and Insider Trading Activity: An Empirical 
Investigation. The Journal of Finance, vol. 36, nº 4, p. 885-869, 1981. 
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acionário, pois as informações disponíveis já estão refletidas nos preços e não há 

espaço para arbitragem15.  

 

 

2.5 Hipótese de normalidade dos Retornos Históricos 

 

 

Um último ponto questionado no presente trabalho que compõe o arcabouço teórico 

da TMP refere-se à adoção da hipótese de normalidade dos retornos dos ativos 

financeiros para cálculo do desvio-padrão dos retornos e composição do portfólio 

baseado na mínima variância. Conforme já demonstrado em alguns trabalhos tanto 

relativos ao mercado americano quanto ao brasileiro16, esta hipótese representa uma 

aproximação por vezes, distante da realidade. A distribuição dos retornos dos ativos 

no mercado bursátil geralmente não é Normal. A probabilidade de o preço de uma 

ação subir ou cair não é igual em termos diários. Um dia de alta tende a ser seguido 

de outro dia de alta e vice-versa. 

 

Nos últimos 50 anos, os dez dias mais extremos nos mercados financeiros 
representam metade dos retornos. Dez dias em cinquenta anos.  Enquanto 
isso estamos atolados em futilidades (TALEB, 2014, p. 340) 17. 

 

Além disto, o resultado do desvio-padrão dos retornos calculado varia, por vezes, em 

grande medida, a depender da série histórica selecionada. O mesmo ocorre para 

cálculo de correlação entre ativos.  

 

Um evento marcante e recente relativo ao uso inadequado da distribuição Normal para 

composição de portfólio de investimentos, foi a falência do fundo de investimentos 

Long-Term Capital Management (LTCM). Composto, dentre outros acadêmicos de 

                                                
15 SHARPE, W. Mutual Fund Performance. The Journal of Business, vol. 39, nº 1, Part 2: Supplement 
on Security Prices, p. 119-138, jan. 1966 (p.4). 
16 JUNIOR, F. F.; SILVEIRA, H. P. 2009; INGERSOLL, Jr. (1987); HAMADA e VALDEZ (2004), dentre 

outros. 
17 TALEB, N. “A lógica do cisne negro”. Best business, 2014, p. 297. 
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prestigio, por dois economistas detentores do prêmio Nobel de 1997, Myron S. 

Scholes e Robert C. Merton, pela contribuição na precificação de derivativos18. 

 

Medidas de incerteza baseadas na curva na forma de sino simplesmente 
desconsideram a possibilidade, e também o impacto, de grandes saltos ou 
descontinuidades [...] utilizá-las é como concentrar-se na grama e não nas 
árvores (gigantescas) [...]. Apesar de grandes desvios imprevisíveis serem 
raros, eles não podem ser desconsiderados como outliers porque, 
cumulativamente, seu impacto é dramático demais. A forma gaussiana 
tradicional de se ver o mundo começa através do foco no ordinário e depois 
lida com exceções ou supostos outliers como se fossem suplementares. 
(TALEB, 2014, p. 297). 

 

Conforme explicitado, a adoção pela Teoria Moderna do Portfólio de normalidade nas 

distribuições de retornos dos ativos financeiros representa uma aproximação por 

vezes incongruente com a realidade nos mercados de ações.  

 

  

                                                
18 BLACK, F.; SCHOLES, M. "The Pricing of Options and Corporate Liabilities". Journal of Political 
Economy, 1973. 
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3 A ESCOLA DE INVESTIMENTOS DE GRAHAM-E-DODDSVILLE: FILOSOFIA, O 

GRANDE MENTOR E SEU NOTÁVEL DISCÍPULO 

 

 

A aplicação da Teoria Moderna de Portfólio (TMP) com suas hipóteses, algumas 

questionáveis, como a omissão quanto às diferenças de horizonte temporal entre 

investidores, a adoção da variância dos retornos ou de um Beta, entre outros, como 

conceito de risco, a utilização do histórico de preços e variâncias para construção do 

portfólio, a adoção da Hipótese dos Mercados Eficientes e da normalidade dos 

retornos, restringe a assertividade do seu uso no processo de seleção de portfólio e 

torna imperativo a aplicação de cálculos matemáticos muitas vezes complexos e 

inacessíveis ao investidor comum. Ademais, as discordâncias veementes proferidas 

pelos grandes investidores à teoria, sendo estes notadamente vencedores no ramo 

dos investimentos, trazem interessantes questionamentos à tona, quais sejam: para a 

construção de um bom portfólio de investimentos, existe alternativa à teoria no “mundo 

real” dos investimentos? De outro modo: como alguns dos mais conhecidos 

investidores tomam suas decisões para construção de seus portfólios vencedores?  

 

Yxin19 (2017) valendo-se de modelos de regressão linear, estabelece que gestores 

que seguem a escola “Graham-e-Doddsville” ou “de valor”, muitas vezes 

explicitamente avessos à TMP, tendem a possuir a habilidade de performar retornos 

ajustados a risco consistentemente superiores ao mercado. Partindo desta premissa, 

torna-se instigante investigar o perfil e a filosofia destes investidores em valor, que 

comprovadamente obtiveram sucesso nos seus investimentos, de maneira avessa ao 

estabelecido pela TMP.  

 

 

3.1 Os notáveis do Value Investing 

 

 

                                                
19 YIXIN, C. Mutual Fund Managers from Buffett School. MIT Sloan School of Management, nov. 2017. 
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Benjamin Graham, nascido em Londres em 1894, considerado como “o fundador da 

profissão de analista de ações”, foi o percursor e pai do Value Investing, a escola de 

investimentos em valor, também denominada de escola de Graham-e-Doddsville. É 

coautor dos livros de investimentos clássicos Security Analisys (1934) e The Intelligent 

Investor (1949), este último considerado pelo seu discípulo Warren Buffett como o 

melhor livro de investimentos já escrito. Juntamente com seu sócio Jerome Newman, 

a Graham-Newman Corporation, logrou um retorno médio em seus investimentos de 

20% ao ano, desde a fundação da companhia, em 1936, até o seu encerramento em 

1956, superando significativamente o retorno médio do mercado de 12,2% no período 

(ZWEIG, 2013)20.  

 

Não obstante o seu sucesso como investidor e como autor de dois best-sellers na área 

de investimentos, no fim da vida, Graham em uma entrevista realizada ao Financial 

Analysts Journal em 1976 admite que não mais considerava a sua filosofia eficaz 

como anteriormente. 

    
   Eu não sou mais um defensor de técnicas elaboradas de análise de 

investimentos para encontrar oportunidades de valor superiores. Esta foi uma 
atividade gratificante, digamos, 40 anos atrás, quando nosso livro “Graham 
and Dodd” foi publicado pela primeira vez; mas a situação mudou muito desde 
então. Antigamente, qualquer analista de valores mobiliários bem treinado 
poderia fazer um bom trabalho profissional de selecionar ativos 
subvalorizados por meio de estudos detalhados; mas, à luz da enorme 
quantidade de pesquisas que estão sendo realizadas agora, duvido que, na 
maioria dos casos, tais esforços extensivos gerem seleções suficientemente 
superiores para justificar seu custo. [...] estou do lado da escola de 
pensamento do "mercado eficiente", agora geralmente aceita pelos 
professores (GRAHAM, 1976, tradução nossa) 21. 

 

Curiosamente e em desacordo com a afirmação do próprio Graham supracitada, uma 

das últimas de sua vida como investidor,  artigo publicado por Carlisle (2013)22 sugere 

que a estratégia de Benjamin Graham continuou performando muito bem, mesmo 

muitos anos após a publicação do The Intelligent Investor e da própria existência de 

sua companhia, sugerindo que a performance de Graham nos investimentos 

provavelmente está relacionada menos à sorte e mais à sua habilidade como 

investidor ao longo dos anos.  

                                                
20 ZWEIG, J. Ben Graham’s 60 years Old Strategy Still Winning Big. Dez, 2012.  
21 GRAHAM, B. A Conversation With Benjamin Graham. Financial Analysts Journal, vol. 32, n. 5, p. 20-
23, set-out, 1976. 
22 CARLISLIE, T. Examining Graham´s Record: Skill or Luck? Jan, 2013.  
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   [...] o sucesso da abordagem de Graham vai muito além desse longo período. 

Por quase uma década, venho acompanhando um portfólio de ações 
escolhidas usando minha estratégia Guru inspirada em Graham, que é 
baseada nos critérios de “Defensive Investor” que Graham expôs em seu 
clássico de 1949, The Intelligent Investor. E, desde a sua criação, a carteira 
retornou 224,3% (13,3% anualizado) contra 43,0% (3,9% anualizado) para o 
S & P 500 (CARLISLE, 2013, tradução nossa). 

 

O autor aplica os critérios para uma carteira que denomina de “Graham Simple Value 

Strategy”, baseados nos critérios de seleção de ações estabelecidos por Graham que 

serão vistos mais adiante. Carlisle considerou para sua análise a composição de um 

portfólio com no mínimo 30 ações e atendendo aos critérios de relação Preço/Lucro 

inferior a 10, Passivo/Patrimônio Liquido inferior a 0,5 e a manutenção destas ações 

na carteira até que tenham retorno de 50% ou, caso não tenha alcançado, até o fim 

do segundo ano-calendário desde sua compra. Obteve então os resultados a seguir: 

 
Tabela 2.1.1 - Estatística descritiva da “Graham Simple Value Strategy” versus 

mercado - 1976 a 2011 

 Graham S&P 500 TR 

CAGR 17,80% 11,05% 
Desvio-padrão 23,92% 15,40% 
Downside deviation 16,26% 11,15% 
Índice de Sharpe 0,59 0,42 
Índice de Sortino (MAR = 5%) 0,88 0,60 
Pior Drawndown -54,61% -50,21% 
Pior retorno mensal -28,84% -21,58% 
Melhor retorno mensal 40,79% 13,52% 
Meses com lucratividade  59,95% 61,57% 

Fonte: CARLISLE, 2013. 
 
Os resultados obtidos pelo autor são evidências de que, de fato, uma estratégia 

baseada na filosofia de Graham ainda pode se apresentar como rentável e outperform, 

superando com consistência os índices de mercado.  
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Gráfico 2.1.1 - Valor de US$ 100 investidos na estratégia “Graham Simple  

             Value” 
Fonte: CARLISLE, 2013. 
 

Em consonância com o exposto e diferentemente do que a TMP estabelece, Warren 

Buffet, “o Oráculo de Omaha”, tem dado prosseguimento à filosofia da escola de 

Graham-e-Doddsville até os dias atuais. Em relação à Hipótese dos Mercados 

Eficientes (HME), Warren Buffet afirmara, no histórico encontro da Columbia Business 

School, em celebração ao 50º aniversário de publicação do livro Security Analysis 

(GRAHAM; DODD, 1934), posteriormente transcrito no ensaio The Superinvestors of 

Graham-and-Doddsville (BUFFETT, 1984), que não há coincidência no fato de que 

muitos dos vencedores do mercado acionário vêm da mesma base intelectual de 

“Graham-e-Doddsville”, da qual ele próprio se considera integrante. Tal assertiva, 

embora aparentemente resultante de simples observação empírica pessoal, 

enviesada e de amostra estatisticamente insignificante, é confirmada por Yxin (2017). 

De fato, parte importante dos gestores dos grandes fundos de investimentos 

americanos e estrangeiros, se autodenominam, formal ou informalmente, praticantes 

da filosofia de investimentos em valor.  

 
A alegoria do Sr. Mercado de Ben pode parecer ultrapassada no mundo 
moderno dos investimentos, em que a maioria dos profissionais e acadêmicos 
fala sobre Mercado Eficiente, proteção dinâmica e betas. O interesse deles 
por esses assuntos é compreensível, já que as técnicas envoltas em mistério 
obviamente têm valor para os provedores de conselhos de investimento; 
afinal de contas, existe algum médico que tenha ficado rico e famoso apenas 
por aconselhar a tomar duas aspirinas? (BUFFETT, 2008, tradução nossa). 
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À época do The Intelligent Investor, Graham proferiu que uma ação ordinária pode 

estar subvalorizada em razão da falta de interesse ou de um preconceito popular 

injustificado (GRAHAM, 2007, p.51). Quanto maior a diferença entre o preço pago pela 

ação e o seu valor intrínseco, maior a margem de segurança e, portanto, menor o risco 

específico para aquela ação (embora a exposição ao risco de mercado permaneça). 

Em outras palavras, para Graham e os seguidores de sua escola de valor, quanto 

maior a diferença entre os fundamentos de uma companhia e o que o “sr. Mercado” 

está pagando por ela, menor o risco incorrido no investimento, tornando mais atrativo 

o investimento. E esta diferença, para Graham, de fato existe, ao contrário do que a 

teoria propõe: 

 

Bem, tenho certeza de que todos são muito trabalhadores e sérios. É difícil 
para mim encontrar uma boa conexão entre o que eles fazem e os resultados 
práticos de investimento. De fato, eles dizem que o mercado é eficiente no 
sentido de que não há nenhum ponto específico em obter mais informações 
do que as pessoas já possuem. Isso pode ser verdade, mas a ideia de dizer 
que o fato de que a informação é tão amplamente difundida é que os preços 
resultantes são preços lógicos - isso é tudo errado. Eu não vejo como você 
pode dizer que os preços feitos em Wall Street são os preços certos em 
qualquer definição inteligente de que preços corretos seriam (GRAHAM, 
1970, tradução nossa). 
 

Ele conclui que seguindo a teoria, os esforços para tentar prever os comportamentos 

dos preços e obter ganhos com isto, são inúteis:  

 

[...] eles diriam que se eles estão corretos em suas disputas básicas sobre o 
mercado eficiente, a coisa para as pessoas fazerem é tentar estudar o 
comportamento dos preços das ações e tentar lucrar com essas 
interpretações. Para mim, essa não é uma conclusão muito animadora, 
porque se eu notei alguma coisa nesses 60 anos em Wall Street, é que as 
pessoas não conseguem prever o que vai acontecer com o mercado de ações 
(GRAHAM, 1972, tradução nossa). 

 

Filosofia esta sucedida pelo seu aluno na Universidade de Columbia e eterno 

discípulo, Warren Buffett. E em se tratando de resultados, Buffett detém certa 

autoridade no que tange à sua filosofia de investimentos. Superando o SP&500 em 

37 dos 54 anos - tabela 1 - do período da existência de sua companhia, a Berkshire 

Hathaway Inc., de 1965 a 2017, obteve um retorno acumulado de impressionantes 

2.404.748%, enquanto o índice S&P 500 performou 15.508% no mesmo período. Em 

outras palavras, US$ 1.000,00 investidos na Berkshire desde o início de suas 

atividades, valeriam ao final de 2017 US$ 24 milhões brutos. As ações da Berkshire 
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performaram neste período um índice de Sharpe de 0,76, maior do que qualquer outra 

ação listada no mercado americano ou qualquer outro fundo de investimentos 

(FRAZZINI, et al, 2013). Entretanto, estes resultados foram adquiridos não sob pouca 

volatilidade. O portfólio da Berkshire variou em média 9% acima do S&P, entre 1976 

e 2011, o que, para Buffett e seu sócio Charles Munger, porém, não significa 

necessariamente que assumiram maiores riscos do que a média do mercado. Para 

eles, o desvio-padrão dos retornos de ativos ou o Beta do ativo em relação a um índice 

de mercado não correspondem necessariamente às métricas mais adequadas para 

mensuração de risco. Eles simplesmente as ignoram, conforme já visto anteriormente. 

 

Em primeiro lugar, o beta utiliza preços de mercado para medir o risco - em 
vez de usar os fundamentos. Como Ben Graham costumava dizer, "no curto 
prazo, o mercado é uma máquina de votação, mas, no longo prazo, é uma 
máquina de pesagem". Os preços de mercado muitas vezes não têm nada a 
ver com a economia subjacente de um negócio. Então, como os preços de 
mercado podem nos dizer alguma coisa sobre o risco de um negócio? Em 
segundo lugar, a teoria financeira diz que uma ação cujo preço cai em grande 
quantidade (ou seja, uma ação com beta alto) é mais arriscada do que uma 
ação cujo preço não tenha diminuído tanto. Mas se a economia subjacente 
de um negócio que está sendo vendido por US$ 100 por ação não mudou, 
esse negócio de repente se torna mais arriscado se o preço cair para US$ 50 
por ação? Definitivamente não. Na verdade, a ação teria agora uma margem 
de segurança mais alta e deveria ser considerada menos arriscada 
(BUFFETT, 2016, traduçao nossa) 23. 

 

Ou ainda por Warren Buffet: 

 

[...] risco e recompensa são correlacionados de forma positiva. Se alguém 
dissesse para mim: "Eu tenho aqui um atirador de seis e eu coloquei um 
cartucho nele. Por que você não gira e puxa uma vez? Se você sobreviver, 
eu lhe darei US $ 1 milhão. Eu recusaria - talvez afirmando que US $ 1 milhão 
não é suficiente. Então ele poderia me oferecer US $ 5 milhões para puxar o 
gatilho duas vezes - agora seria uma correlação positiva entre risco e 
recompensa! (BUFFETT, 1984, tradução nossa). 

 

Em outra consideração proferida no encontro anual de acionistas da Berkshire 

Hathaway (2018), Buffet oferece uma leve indicação do que considera como conceito 

de “risco”, já abordado de diferentes maneiras por este trabalho. Para ele, risco em 

investimentos está relacionado ao conhecimento de cada investidor, ou de outro 

modo, a um efeito individual. 

 

                                                
23 SZRAMIAK, J. Here´s How Warren Buffett Views Risk. Business Insider, 2016. Disponível em: 
<http://uk.businessinsider.com/heres-how-warren-buffett-views-risk-2016-3> 
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A volatilidade está longe de ser sinónimo de risco. Se o investidor […] teme a 
volatilidade do preço e erroneamente vê-lo como uma medida de risco, ele 
pode, ironicamente, acabar fazendo algumas coisas muito arriscadas [...]. 
Risco vem de não saber o que você está fazendo” (BUFFETT, 2018, traduçao 
nossa).  

 

Por fim, quando a teoria considera risco como variância dos retornos dos ativos, 

portanto, uma variável exógena ao indivíduo, para Buffett, está incorrendo em uma 

generalização que não corresponde à realidade.  

 

Em documentos oficiais públicos da Berkshire Hathaway Inc. (cartas anuais aos 

acionistas, comunicados oficiais divulgados através do endereço eletrônico da 

companhia, etc.), não há qualquer menção às métricas de retorno ajustado a risco 

usualmente utilizadas pelo mercado financeiro, como desvio-padrão dos retornos 

históricos como medida de risco, beta ou índice de Sharpe como medida de retorno 

ajustado a risco. Ao contrário, Buffet e Munger refutam explicitamente tais métricas 

sugeridas pela teoria e utilizadas amplamente pelo mercado financeiro. O que remete 

a um questionamento sobre os comparativos recorrentes entre as filosofias de 

investimentos abordadas, por exemplo, em FRAZZINI, KABILLER e PEDERSEN 

(2013). Considerando apenas a variância dos retornos, a Berkshire obteve um 

histórico de 24,9%, consideravelmente maior do que o obtido pelo índice de mercado, 

15,8% (FRAZZINI, KABILLER e PEDERSEN, 2013). Contudo, de fato faz sentido 

utilizar as métricas usuais de avaliação de performance para Buffet e outros 

investidores semelhantes, quando estes possuem uma concepção do conceito de 

risco diferente, e, por vezes, aparentemente pouco compreendida pelo mercado e pela 

academia? Analisando apenas os retornos históricos, é explicito que Buffett e a 

Berkshire venceram o mercado e todos os fundos mútuos dos Estados Unidos durante 

a existência da companhia. A variância histórica esteve acima do S&P 500, mas isto, 

como já demonstrado, não faz Buffett deduzir que assumira mais riscos do que o 

mercado. 

 

Para a escola de Graham-e-Doddsville, o conceito de risco está relacionado à 

“margem de segurança” proposta por Graham (2007), que é a diferença entre o preço 

da ação e o seu valor intrínseco, calculado pelo investidor através do método sugerido 

por Graham pela fórmula do valor intrínseco (VI) já aclarada neste trabalho. 

 



31 
 

 

Observando o desempenho extraordinário de Buffett - tabela do anexo A -, torna-se 

curioso questionar de que modo a teoria pode explicar retornos consideravelmente 

acima do mercado durante tão longo período, haja vista todas as hipóteses assumidas 

para sua construção. Os resultados obtidos por Buffet como investidor, desafiam por 

si só o a Hipótese dos Mercados Eficientes, ou seja, de que as informações estão 

refletidas nos preços dos ativos e que uma geração consistente de performance acima 

da média de mercado (um alpha positivo e significante) seria inexequível.  

 

As contraposições entre a HME e investidores em valor como Buffett, que se 

estendem até os dias atuais, foi citada por Frazzini, Kabiller e Pedersen (2013) em 

seu trabalho em que buscam explicar a performance de Buffett, regredindo o excesso 

de retorno das ações públicas da Berkshire contra o mercado, considerando como 

variáveis explicativas o tamanho das empresas (SMB), o fator de valor (HMC), o 

momentum (UMD), o Betting against Beta (BAB) e a qualidade dos ativos (QMJ). A 

conclusão dos autores é que o desempenho extraordinário de Buffett é resultado da 

habilidade de selecionar ações baratas, com baixa relação Price-to-Book, seguras, 

com baixo beta e baixa volatilidade, e de alta qualidade, lucrativas, estáveis, com 

crescimento e que apresentam alto payout, impulsionado por uma alavancagem com 

custo baixo (36% dos passivos da Berkshire foram compostos por obrigações com 

Seguros no balanço anual de 2017, com uma taxa média não mais alta do que um T-

Bill). Mais do que simplesmente encontrar barganhas, a seleção de boas ações a um 

preço justo está explícita tanto em seus discursos nas reuniões anuais de acionistas, 

quanto nos testes realizados por Frazzini, Kabiller e Pedersen. Esta característica 

torna-se mais evidente em Buffett, quando influenciado pelo seu sócio Munger, evolui 

de uma estratégia de aquisição de “bitucas de cigarro”, em suas próprias palavras, na 

fase inicial dos investimentos da companhia e passa a buscar investimentos com as 

características supracitadas. Ademais, interessante notar que o usufruto de uma 

alavancagem a baixo custo, variável explicativa e significante no modelo dos autores 

anteriormente citados, resultante da captação de recursos pela operação da 

companhia de seguros GEICO, é importante fator explicativo para a performance 

histórica extraordinária da Berkshire Hathaway, mas que não está acessível ao 

investidor comum.  O que não inviabiliza, entretanto, como o presente trabalho propõe, 
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performances em investimentos acima do mercado, para o investidor que segue a 

filosofia da escola de Graham-e-Doddsville.  

 

 

3.2 Diversificação segundo a escola de Graham-e-Doddsville 

 

 

Para Graham (2007), há uma relação direta entre o conceito de margem de segurança 

(probabilidade maior de lucro do que de perda, não que seja impossível) e o princípio 

da diversificação.   

 
A diversificação é um dogma estabelecido do investimento conservador. Ao 
aceita-lo tão universalmente, os investidores estão na verdade demonstrando 
sua aceitação do princípio da margem de segurança, da qual a diversificação 
é companheira (GRAHAM, 2007, p. 561).  

 

De igual maneira, para Buffett, a diversificação é uma “proteção à ignorância”. De fato, 

observando a composição do portfólio de ações públicas da Berkshire, percebe-se 

que há posições em 38 ativos, o que indicaria uma consonância da filosofia de 

investimentos de Buffett com a TMP. Porém, desta composição, na posição de junho 

de 2018, efetivamente apenas 6 ativos representaram 74% do portfólio de renda 

variável em valor de mercado24, o que indica grande concentração, como de fato, 

Buffett profere publicamente (tabela do ANEXO B). Além de parte considerável do seu 

capital estar alocada em bonds, nenhuma das posições do portfólio da Berkshire 

excede 10% do capital total de cada companhia. Segundo Charles Munger25, este 

limite estabelecido justifica-se por diversas imposições legais nos Estados Unidos 

para participações maiores do que o referido percentual, em quantidade de ações das 

companhias abertas. Claramente, caso seguisse o conceito de seleção de portfólio 

adotada por Markowitz, as alocações atuais da carteira da Berkshire Hathaway seriam 

consideravelmente diferentes.  

  

  

                                                
24 Apple: 24%, Wells Fargo: 12,8%; Kraft Heinz: 10,5%; Bank of America: 9,9%; The Coca Cola Co.: 
9%; American Express Company: 7,7%. A posição completa do portfólio de ações da Berkshire 
Hathaway pode ser visualizada na tabela do anexo B. 
25 Reunião Anual de Acionistas da Berkshire em maio de 2017. 
https://finance.yahoo.com/brklivestream. 
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4 PORTFÓLIO BASEADO NOS CRITÉRIOS DE GRAHAM  

 

 

Após uma breve análise crítica da TMP e suas lacunas e da elucidação da filosofia de 

investimentos em valor, arcabouço intelectual de parte dos maiores investidores do 

mercado bursátil, esta seção busca testar na prática esta filosofia de investimentos, 

nos maiores mercados de bolsa mundiais. Será que, de fato, um portfólio baseado na 

filosofia de valor apresentaria uma performance superior à média de mercado? Para 

realização do propósito, utilizou-se a estratégia de investimentos preconizada pelo 

fundador da referida escola, Benjamin Graham. Em seu livro O investidor inteligente, 

Graham (2007, p.391) estabelece, em consonância com a sua filosofia de 

investimento em valor, os seguintes parâmetros fundamentais para construção de um 

portfólio que denominou de Portfólio de Mínimo Esforço (PME) ou “defensivo”:  

 

Tabela 4.1 - Critérios do PME de Graham 

Critério Característica Filtro 

1. Tamanho da 
empresa 

“Adequado” Líder do setor, > US$ 100 milhões 
em faturamento para indústria e 50 
milhões em ativo total para 
concessionarias de serv. Públicos. 

2. Condição 
financeira 
suficientemente forte 

Índice de liquidez 
corrente 

≥ 2 em d-1 (calculado com o preço 
de fechamento do dia anterior). 

Endividamento de 
longo prazo  

Menor do que capital de giro ou PL 
liquido circulante no último balanço. 

3. Estabilidade de 
lucros 

Lucro Algum lucro em cada um dos 10 
anos passados. 

4. Histórico de 
dividendos 

Política de 
dividendos 

Histórico de pagamentos contínuos 
nos últimos 20 anos. 

5. Crescimento nos 
lucros 

Positivo Aumento de no mínimo 1/3 nos LPA 
durante os últimos 10 anos, usando 
medias trienais no início e no fim. 

6. Razão preço/lucro 
moderada 

Índice P/L (preço 
atual / lucro médio 
dos 3 últimos anos) 

Máximo de 15, em d-1  

7. Razão 
Preço/Ativos 

Moderada Não mais do que 1,5 o último valor 
contábil divulgado; Produto do P/L 
vezes a relação preço/valor contábil 
não deve exceder 22,5 (15 vezes o 
os rendimentos e 1,5 vez o valor 
contábil) em d-1. 

Fonte: GRAHAM, 2007, p. 39126 

                                                
26 GRAHAM, B. O Investidor GRAHAM, B. O Investidor Inteligente. Ed. Nova Fronteira. 4ª Edição, 2007. 
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Graham ressalta ainda outros critérios como L/P tão alto quanto a taxa de juros das 

obrigações com alto grau de investimento e alocação/composição do portfolio entre 

25% e 75% de renda variável, a depender do grau de aversão a risco do investidor e 

do humor do mercado, sendo o restante alocado em obrigações com grau de 

investimento. Além disto, um portfólio bem diversificado de Graham deverá ter entre 

10 e 30 ações.  

 

Esta seção testa os parâmetros de Graham para verificar o desempenho de uma 

carteira hipotética que utilizaria a estratégia supracitada, em um período entre 31 de 

outubro de 2008 e 31 de outubro de 2018.  

 

 

4.1 Metodologia 

 

 

Para construção da Carteira Baseada no Portfólio de Mínimo Esforço de Graham 

(CBPMEG) a serem avaliados através de backtest, baseando-se nos parâmetros 

estabelecidos por Benjamin Graham (tabela 3.1.1), foi considerado que um investidor, 

analisando os dados das companhias abertas nos mercados analisados, em 31 de 

outubro de 2008, efetuou nesta data um investimento inicial em ações que perfizeram 

os requisitos da estratégia citados na tabela 3.1.2, sem nenhum investimento adicional 

posterior, reinvestindo apenas os dividendos percebidos no período e rebalanceando 

a carteira anualmente, sem nenhum tipo de alavancagem. Os rebalanceamentos 

foram feitos de modo a sempre preencher os critérios adotados, mantendo ou 

adicionando os ativos que cumpriram com estes critérios e excluindo aqueles que não 

mais o fizeram. Este ponto representa uma adequação da estratégia original de 

Graham, que determinaria a venda de posição quando o ativo valorizasse 50% ou 

perfizesse dois anos em carteira. O horizonte temporal de investidores como Buffett – 

e este é um ponto divergente entre ele e Graham - é, em geral, “para sempre”, embora 

o próprio Buffett tenha se desfeito de algumas posições ao longo dos anos.  As 

informações de balanço e de preços das empresas foram coletadas pelo terminal da 

Bloomberg, bem como os backtests realizados dos portfólios, nos diversos países 

analisados. Não houve formação de posição vendida em nenhum ativo e em nenhum 
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momento analisado, em linha com o estabelecido investidores como Graham e Buffett. 

Os cálculos relativos aos fundamentos dos ativos, pelos critérios de Graham, foram 

realizados em moeda local, evitando distorções cambiais. Foi mantido apenas o 

parâmetro monetário mínimo de US$ 100 milhões de Receita anual para todos os 

ativos analisados. 

 

 

4.2 Restrições do modelo 

 

 

Por questões de viabilidade na seleção de ações, o trabalho reduziu a necessidade 

de histórico de pagamento de dividendos para 10 anos e não 20, conforme preconiza 

a metodologia de Graham, em razão de serem raras as ações que preenchem todos 

os requisitos da estratégia em um período relativamente curto de dez anos, em todos 

os mercados analisados. Além disto, a alocação foi igualmente dividida entre os ativos 

e o investimento no portfólio foi considerado realizado por completo na data inicial de 

análise, o que, na realidade, não ocorre normalmente na alocação e composição do 

portfólio entre os grandes investidores. As posições individuais de Buffett, embora 

normalmente realizadas dentro de um único trimestre, compõem um portfólio 

construído ao longo de mais de cinco décadas.  

 

O valor mínimo de Receita, US$ 100 milhões, não foi atualizado monetariamente, de 

modo a não restringir ainda mais o universo de seleção disponível, ainda sim 

possibilitando a escolha de companhias com um tamanho razoável, conforme 

objetivava Graham. A exceção de critério feita por Graham para empresas de serviços 

públicos, que podem ser selecionadas levando-se em consideração o valor US$ 50 

milhões em ativo total, ao invés do valor de faturamento, foi desconsiderada. 

 

O múltiplo P/E x P/VPA foi desconsiderado, mantendo as relações individuais P/E e 

P/VPA como critérios básicos para a seleção dos ativos.  

 

Foi considerado apenas um portfólio totalmente alocado em renda variável, por 

representar este mercado o universo exclusivo selecionado para a análise deste 
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trabalho. Para composição de um portfólio completo de investimentos, tanto a teoria 

quanto os investidores em valor, consideram importante a alocação conjunta em renda 

fixa e renda variável.  

 

As carteiras testadas foram construídas exclusivamente utilizando os critérios para o 

Portfólio de Mínimo Esforço de Graham, sem avaliar mais detalhadamente as 

companhias e os seus negócios e setores, conforme preconizam os investidores da 

escola fundamentalista e os custos de transações não foram considerados. 

 

Em alguns momentos, a carteira resultante foi composta de apenas dois ou três ativos, 

em desacordo com o estabelecido por Graham no que tange à diversificação, embora 

Buffett tenha uma posição claramente crítica à diversificação, confirmada pela sua 

grande concentração de mais de 70% do patrimônio em renda variável da Berkshire 

alocada em apenas 6 ativos (posição de junho de 2018).  

 

 

4.3 Resultados 

 

 

A seguir, tem-se expostas as estatísticas descritivas dos backtests para todos os 

mercados analisados no trabalho, quais sejam: Japão, Índia, Reino Unido, China, 

França, Canadá, Alemanha e Estados Unidos. Os resultados são elucidativos, no 

sentido de apresentarem mais evidências da eficiência da estratégia de investimentos 

em valor proferida pela escola de Graham-e-Doddsville. Lembrando ainda que as 

medidas de variância e Beta e o índice de Sharpe, apesar de apresentados nas 

estatísticas para efeito de comparação acadêmica, não configuram necessariamente 

uma medida de risco adequada, conforme estabelecem os seguidores de Graham, 

conforme já explanado em seções anteriores. Os mercados brasileiro e italiano foram 

excluídos dos resultados, em virtude de apresentarem, cada um, apenas um ativo que 

satisfez aos critérios de Graham, dentro do período de dez anos analisado. 



37 
 

 

Tabela 4.3.1 - Estatística descritiva – CBPMEG – todos os mercados analisados 

 CBPMEG 

Japão 

CBPMEG 

Índia 

CBPMEG 

Reino 

Unido 

CBPMEG 

China 

CBPMEG 

França 

CBPMEG 

Canadá 

CBPMEG 

Alemanha 

CBPMEG 

EUA 

Retorno total CBPMEG 387,5% 6.230,2% 139,5% 301,1% 243,9% 300,6% 187,1% 427,3% 

Retorno do Benchmark 205,2% 307,4% 144,3% 45,0% 106,7% 106,9% 129,5% 246,4% 

Excesso de retorno 182,3% 5.922,8% -4,8% 256,2% 137,2% 193,7% 57,6% 180,9% 

Média dos retornos 18,3% 61,6% 11,1% 20,6% 14,3% 16,9% 14,3% 22,0% 

Desvio-padrão 11,7% 30,9% 15,6% 26,3% 12,3% 15,9% 20,2% 21,7% 

Retorno Mínimo -9,2% -10,5% -18,4% -10,0% -5,1% -5,7% -8,7% -12,8% 

Retorno Máximo 5,3% 20,1% 6,4% 10,1% 9,5% 9,5% 19,6% 9,8% 

Semi-variância 11,10% 22,8% 14,1% 21,9% 9,6% 12,3% 15,0% 18,3% 

Índice de Sharpe 1,08 1,14 0,47 0,44 0,79 0,69 0,48 0,70 

Jensen alpha 7,2 30,15 5,41 9,65 8,51 9,93 8,82 3,29 

Beta 0,53 0,81 0,26 0,74 0,18 0,20 0,12 1,14 

Correlação 0,86 0,42 0,24 0,64 0,27 0,17 0,11 0,80 

Fonte: elaboração própria 
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4.3.1 Resultados para o mercado dos Estados Unidos 

 

 

A seguir, tem-se os gráficos correspondentes à performance do CBPMEG para o 

mercado americano: 

 

 
Gráfico 4.3.1 - Retornos - CBPMEG EUA x S&P 500 
Fonte: elaboração própria 
 

O teste permite inferir que uma carteira formada de acordo com a filosofia de Graham 

no mercado americano, embora possa apresentar um desvio-padrão bastante 

superior ao índice de mercado, não significa necessariamente uma maior exposição 

a risco para os investidores em valor da atualidade como Munger e Buffett, conforme 

visto anteriormente. O índice de Sharpe apresentaria, por seu turno, um valor abaixo 

do que obtido pelo índice de mercado. Novamente, contudo, para os investidores em 

valor a métrica não representa efetivamente o conceito de retorno ajustado ao risco. 

O próprio portfólio de Buffett apresentou variância muito superior ao benchmark ao 

longo dos últimos anos. Por outro lado, a performance de retorno do CBPMEG no 

período analisado correspondeu a 180% acima do benchmark local.  

 

Adicionalmente à análise efetuada no presente trabalho para o mercado americano, a 

título provocativo, no final do ano de 2018 a aplicação da estratégia de Benjamin 

Graham gerou um portfólio com os seguintes ativos. 
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Tabela 4.2.2 - CBPMEG para 2018 - EUA 

Nome da Companhia 

Receita 
no ano 

anterior 
(US$ 
mm) 

Liquidez 
Corrente 

Endividam
ento de 
Longo 
Prazo 

Crescim
ento dos 

Lucros 
(10 

anos) 

Preço/
Lucro 

Preço/
VPA 

HOOKER FURNITURE 620,6 3,55 0,30 96,0% 11,0 1,4 
ENCORE WIRE 1.164,2 6,24 0,00 78,7% 13,7 1,3 
ACME UNITED CORP 130,5 4,64 0,71 42,7% 13,5 1,1 

Fonte: elaboração própria 
 

Como sugestão para trabalhos futuros, torna-se instigante a avaliação da performance 

do portfólio atual sugerido, adicionado a outros ativos que venham a cumprir com os 

requisitos de Graham ao longo dos anos. Será que este portfólio continuará 

apresentando retornos acima do benchmark, assim como os portfólios testados pelo 

presente trabalho, baseados nos mesmos critérios? 

 

 

4.3.2 Resultados da CBPMEG para outros grandes mercados mundiais 

 

 

Em busca de mais evidências sobre o desempenho acima da média da CBPMEG, 

este trabalho expandiu a avaliação para as dez maiores economias do mundo e o 

resultado foi igualmente eficiente. Em todas as economias, os backtests apresentaram 

resultados consistentes entre si, de modo que superaram os seus respectivos índices 

de mercado de maneira persistente e considerável, ao longo dos 10 anos de horizonte 

temporal, exceto apenas no Reino Unido, que, embora superior dentro do período, 

encerrou em outubro de 2018 com uma performance equivalente ao benchmark local.  

 

No âmbito dos mercados brasileiro e italiano, apenas um ativo preencheu os requisitos 

da estratégia e em virtude da impossibilidade de diversificação mínima, foram 

excluídos da análise. Para a composição da CBPMEG bem diversificada para estas 

economias, seria imperativo uma flexibilização dos critérios. Em alguns momentos, o 

portfólio resultante se mostrou ultra concentrado, com dois ou três ativos. Nestes 

casos, considerou-se a análise, em razão de parte dos investidores em valor 

defenderem a tese da concentração, como o próprio Warren Buffett. Por outro lado, 

no âmbito da economia japonesa, houve um universo significativo de ativos que 
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preencheram os requisitos de Graham, possibilitando a composição de um portfólio 

consideravelmente diversificado.  

 

 
Gráfico 4.3.2.1 - Retornos - CBPMEG JPN x NIKKEI 225 
Fonte: elaboração própria 
 

No contexto da economia francesa, o CBPMEG, continuou performando 

consideravelmente acima do benchmark local. Neste caso, o spread total de retorno 

no período foi de 137,2%. O spread, bem como em todas as economias analisadas, 

exceto na China, foi sempre positivo em todo o intervalo temporal. 

 

 
Gráfico 4.3.2.2 - Retornos - CBPMEG França x CAC 40 
Fonte: elaboração própria 
 

Entre 2015 e 2016, bem como entre 2017 e 2018, a estratégia acusou a venda de 

todos os ativos da carteira, sugerindo que, no período, o investidor deveria 
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permanecer fora do mercado de renda variável. Nenhum dos ativos disponíveis no 

mercado bursátil francês preencheu os requisitos de Graham nos períodos citados.  

 

 
Gráfico 4.3.2.3 - Retornos - CBPMEG China x SICOM 
Fonte: elaboração própria 
 

Para o mercado chinês, o excesso de retorno frente ao benchmark foi de 256,16% no 

período analisado de dez anos. Diferentemente do observado em os outros mercados, 

o retorno frente ao benchmark foi negativo no período inicial de três anos, tornando-

se positivo em todo o restante do período do backtest.  

 

 
Gráfico 4.3.2.4 - Retornos - CBPMEG Canadá x SPTSX 
Fonte: elaboração própria 
 

Equivalente ao ocorrido no mercado chinês, a CBPMEG obteve spread negativo no 
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total analisado de dez anos, mais uma vez a estratégia mostra-se vencedora e bate o 

benchmark em 193,7%, mesmo apresentando retorno zero entre os anos de 2017 e 

2018, em razão da desmontagem de toda posição da carteira. 

 

 
Gráfico 4.3.2.5 - Retornos - CBPMEG Alemanha x DAX 30 
Fonte: elaboração própria 
 

A CBPMEG apresentou o menor spread de retorno para o mercado alemão no período 

de dez anos. Ainda assim, superou o benchmark DAX em 56,6%. O único mercado 

em que a estratégia não apresentou spread positivo frente ao benchmark foi o Reino 

Unido, embora o tenha apresentado na maior parte do período, no fechamento 

temporal selecionado, apresentou um spread negativo de 4,8% frente ao FTSE 100.  

 

 
Gráfico 4.3.2.6 - Retornos - CBPMEG UK x FTSE 100 
Fonte: elaboração própria 
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Gráfico 4.3.2.7 - Retornos – CBPMEG Índia x S&P BSE SENSEX 
Fonte: elaboração própria 
 

Por fim, para o mercado indiano, a estratégia baseada no PMEG de Graham 

performou expressivos 6.320%, apresentando o melhor spread no período analisado 

entre todos os mercados, embora não sob pouca variância (30%, em média anual), o 

que é compreensível, considerando a magnitude do retorno total médio e acumulado. 

 

 

4.3.3 Resultados da CBPMEG em vários períodos para o mercado americano 

 

 

Com o objetivo de trazer mais evidências em relação à eficiência da estratégia de 

portfólio de mínimo esforço de Graham, a seguir tem-se os resultados tabelados de 

diversos backtests do CBPMEG para o mercado americano em 38 diferentes períodos 

de dez anos cada, iniciando o primeiro portfólio em 31 de outubro de 1999 e o último 

em 31 de outubro de 2008 (já testado anteriormente). 
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Tabela 4.3.3.1 Retornos de uma CBPMEG de 10 anos em múltiplos períodos 

 

Retorno 
Total 

CBPMEG 

Retorno 
Benchmark 

Spread Retorno 
Médio 
Anual 

Desvio 
padrão 

Assime- 
tria 

Sharpe 
CBPMEG 

Alfa Beta Correl. 

out/99 148,8% -9,1% 157,9% 14,8% 25,85 0,02 0,32 9,2 0,92 0,67 

jan/00 626,3% -7,7% 634,0% 28,2% 26,98 0,49 0,65 18,3 0,97 0,67 

abr/00 382,7% -1,9% 384,6% 23,6% 28,08 0,49 0,52 14,8 1,03 0,68 

jul/00 160,9% -7,4% 168,3% 16,4% 28,20 0,21 0,34 10,3 1,04 0,69 

out/00 191,1% -0,2% 191,3% 17,0% 26,71 0,03 0,38 10,1 1,00 0,70 

jan/01 485,0% 13,8% 471,2% 25,6% 27,25 0,48 0,60 15,1 1,02 0,69 

abr/01 313,1% 32,1% 281,0% 21,8% 28,26 0,46 0,49 11,3 1,06 0,68 

jul/01 138,4% 29,4% 109,0% 15,3% 28,27 0,21 0,33 7,0 1,09 0,70 

out/01 183,3% 43,7% 139,6% 16,9% 27,39 0,03 0,38 7,2 1,07 0,72 

jan/02 391,6% 41,4% 350,2% 23,9% 28,08 0,46 0,54 12,0 1,07 0,71 

abr/02 158,2% 58,4% 99,8% 16,5% 28,92 0,45 0,36 6,1 1,09 0,69 

jul/02 93,2% 84,9% 8,3% 13,3% 29,04 0,20 0,28 2,3 1,17 0,73 

out/02 184,6% 95,0% 89,6% 17,0% 27,34 0,04 0,39 4,6 1,14 0,74 

jan/03 454,1% 114,5% 339,7% 25,3% 28,03 0,46 0,58 9,2 1,18 0,74 

abr/03 153,2% 113,6% 39,6% 16,0% 28,19 0,45 0,36 3,0 1,16 0,71 

jul/03 102,1% 108,9% -6,8% 13,5% 28,49 0,19 0,29 1,3 1,21 0,73 

out/03 86,6% 105,3% -18,7% 12,1% 27,21 0,04 0,27 0,7 1,17 0,74 

jan/04 208,0% 93,7% 114,3% 18,1% 27,81 0,48 0,41 5,2 1,19 0,74 

abr/04 74,3% 109,3% -35,1% 11,6% 27,87 0,48 0,25 0,2 1,16 0,72 

jul/04 63,0% 115,8% -52,9% 11,1% 28,32 0,19 0,24 -0,7 1,20 0,73 

out/04 62,5% 120,0% -57,5% 9,9% 25,70 0,02 0,23 -1,7 1,21 0,81 

jan/05 155,5% 108,3% 47,3% 15,1% 25,92 -0,18 0,37 2,6 1,17 0,78 

abr/05 71,3% 122,4% -51,1% 11,3% 27,58 0,42 0,25 -0,5 1,14 0,72 

jul/05 35,5% 110,4% -75,0% 9,0% 28,23 0,06 0,19 -1,9 1,19 0,73 

out/05 56,1% 112,9% -56,8% 9,4% 25,44 -0,04 0,23 -1,7 1,18 0,81 

jan/06 102,8% 87,4% 15,4% 12,5% 26,00 -0,15 0,31 1,7 1,17 0,79 

abr/06 43,2% 95,0% -51,8% 9,3% 27,63 0,43 0,21 -0,6 1,11 0,71 

jul/06 29,5% 110,9% -81,4% 8,6% 28,55 0,05 0,19 -2,1 1,17 0,72 

out/06 67,6% 91,2% -23,6% 10,3% 25,68 -0,05 0,26 -0,1 1,17 0,80 

jan/07 140,4% 96,5% 43,9% 14,3% 25,74 -0,07 0,37 2,4 1,17 0,80 

abr/07 101,8% 99,6% 2,2% 13,1% 27,47 0,31 0,32 1,9 1,09 0,70 

jul/07 175,5% 110,8% 64,7% 17,5% 29,31 0,18 0,41 4,0 1,17 0,70 

out/07 265,8% 106,4% 159,4% 18,8% 24,72 -0,04 0,52 5,1 1,16 0,82 

jan/08 367,0% 154,0% 213,0% 21,8% 24,80 0,45 0,60 5,6 1,12 0,78 

abr/08 446,2% 136,9% 309,3% 23,3% 23,98 0,41 0,67 8,4 0,98 0,70 

jul/08 506,9% 175,3% 331,6% 25,5% 25,84 0,27 0,67 7,7 1,09 0,72 

out/08 427,3% 246,4% 180,9% 22,0% 21,66 0,06 0,70 3,3 1,14 0,80 

Fonte: elaboração própria 

 

Em 27 dos 38 períodos, a CBPMEG apresentou uma performance superior ao S&P 

500, para um portfólio de dez anos. Apenas em 11 observações os resultados do 

spread foram negativos, em termos relativos. Não houve, em nenhum dos 38 períodos 

analisados, performance negativa ao fim do período de dez anos de cada portfólio. O 

índice de sharpe resultou em 0,29 no pior período do portfólio e 0,70 no melhor, se 

aproximando-se do desempenho da própria Berkshire Hathaway explicado em 

FRAZZINI, KABILER e PEDERSEN (2013) explicitado anteriormente. Ressalta-se que 
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para a construção do portfólio, em nenhum momento o teste se utilizou de 

alavancagem financeira para a composição do portfólio, ao contrário do que ocorre 

com a Berkshire Hathaway, que dispõe de acesso a alavancagem por um baixo custo, 

conforme demonstrado no trabalho supracitado. Os resultados indicam, mais uma vez, 

que um portfólio baseado na estratégia de Graham performaria muito bem na maioria 

dos períodos observados. 
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5 CONCLUSÃO  

 

 

Conforme o presente trabalho objetivou aclarar, há divergências consideráveis entre 

o arcabouço intelectual proposto pela Teoria Moderna do Portfólio (TMP) e alguns dos 

mais bem-sucedidos investidores do mercado de ações, no que tange à composição 

e alocação de um bom portfólio de investimentos. No cerne da TMP, fragilidades como 

a utilização do comportamento de preços históricos e das variâncias dos retornos dos 

ativos, betas e outros parâmetros como medida de risco, aliados às hipóteses de 

Mercados Eficientes e de normalidade dos retornos, a exclusão consequente de ativos 

com pouco ou nenhum histórico para composição do portfólio, além da premissa de 

inexistência de diferenças de decisões no âmbito da seleção de portfólio para 

investidores com horizontes temporais distintos, atenuam ou, no limite, inviabilizam o 

que propõe a teoria: possibilitar a racionalização da construção de um portfólio 

verdadeiramente eficiente, com maximização dos retornos e minimização dos riscos. 

A complexidade dos cálculos matemáticos da TMP, considerado por investidores 

como Charles Munger, mero physics envy, não garantem a sua assertividade, 

tornando o tema por vezes ineficiente e incompreensível ao investidor comum.  

 

Na prática do mundo real dos investimentos, por seu turno, os resultados obtidos pelos 

seguidores da filosofia baseada em valor da escola de Graham-e-Doddsville, por 

várias evidências discutidas no cerne do presente trabalho, não devem ser 

considerados simplesmente como “sorte” ou anomalia estatística. Investidores em 

valor como Benjamin Graham e Warren Buffett tem apresentado retornos muito 

superiores ao mercado de modo persistente, ao longo de muitas décadas. Estudos 

recentes indicam evidências de maior assertividade prática na utilização das 

estratégias fundamentalistas por gestores e grandes investidores dos Estados Unidos, 

oriundos assumidamente da escola Graham-e-Doddsville, a exemplo de Warren 

Buffett, Charles Munger e grandes fundos de investimentos, que, em desacordo 

filosófico com a teoria, performaram, em um horizonte temporal consideravelmente 

extenso, retornos ajustados ao risco extraordinários.  
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Os backtests realizados neste trabalho, para os maiores mercados de ações mundiais, 

de um investimento baseado nos critérios estabelecidos por Graham para a 

composição de um “Portfólio de Mínimo Esforço”, representam mais evidências da 

assertividade da escola de investimentos em valor. Não obstante o resultado inferior 

obtido pelo índice de Sharpe na maior parte dos casos, frente ao benchmark, 

justificado pela maior variância do portfólio, para os investidores em valor, isto não 

significa necessariamente que a carteira esteve exposta a maior risco. Investidores 

como Buffett não consideram variância dos retornos dos ativos ou do portfólio como 

conceito equivalente a risco. A mensuração de risco para os investidores da escola 

de Graham-e-Doddsville está diretamente ligada ao conceito de margem de 

segurança e diversificação de Graham. Em todos os mercados analisados, o retorno 

do portfólio baseado na estratégia de Graham superou, e muito, os benchmarks locais, 

exceto apenas no Reino Unido, onde o retorno foi aproximadamente equivalente. 
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ANEXO A - TABELA 1 – Retorno da Berkshire x Retorno S&P 500 

Ano 

in Per 
Share Book 

Value of 
Berkshire 

in Per-
share 

market 
value of 

Berkshire 

in S&P 
500 with 

Dividends 
Included 

Ano 
in Per Share 
Book Value 
of Berkshire 

in Per-
share 

market 
value of 

Berkshire 

in S&P 
500 with 

Dividends 
Included 

1965 23,8 49,5 10,0 1992 20,3 29,8 7,6 

1966 20,3 -3,4 -11,7 1993 14,3 38,9 10,1 

1967 11,0 13,3 30,9 1994 13,9 25,0 1,3 

1968 19,0 77,8 11,0 1995 43,1 57,4 37,6 

1969 16,2 19,4 -8,4 1996 31,8 6,2 23,0 

1970 12,0 -4,6 3,9 1997 34,1 34,9 33,4 

1971 16,4 80,5 14,6 1998 48,3 52,2 28,6 

1972 21,7 8,1 18,9 1999 0,5 -19,9 21,0 

1973 4,7 -2,5 -14,8 2000 6,5 26,6 -9,1 

1974 5,5 -48,7 -26,4 2001 -6,2 6,5 -11,9 

1975 21,9 2,5 37,2 2002 10,0 -3,8 -22,1 

1976 59,3 129,3 23,6 2003 21,0 15,8 28,7 

1977 31,9 46,8 -7,4 2004 10,5 4,3 10,9 

1978 24,0 14,5 6,4 2005 6,4 0,8 4,9 

1979 35,7 102,5 18,2 2006 18,4 24,1 15,8 

1980 19,3 32,8 32,3 2007 11,0 28,7 5,5 

1981 31,4 31,8 -5,0 2008 -9,6 -31,8 -37,0 

1982 40,0 38,4 21,4 2009 19,8 2,7 26,5 

1983 32,3 69,0 22,4 2010 13,0 21,4 15,1 

1984 13,6 -2,7 6,1 2011 4,6 -4,7 2,1 

1985 48,2 93,7 31,6 2012 14,4 16,8 16,0 

1986 26,1 14,2 18,6 2013 18,2 32,7 32,4 

1987 19,5 4,6 5,1 2014 8,3 27,0 13,7 

1988 20,1 59,3 16,6 2015 6,4 -12,5 1,4 

1989 44,4 84,6 31,7 2016 10,7 23,4 12,0 

1990 7,4 -23,1 -3,1 2017 23,0 21,9 21,8 

1991 39,6 35,6 30,5     

Ganho 
composto 
anual (%)  19,1 20,9 9,9 

    

Ganho 
total 

1964 a 
2017 (%) 1.088.029,0 2.404.748,0 15.508,0 

    

Fonte: Berkshire Hathaway annual reports 
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ANEXO B - TABELA 2. Posição da Berkshire Heathaway Inc. em 2018¹ 

Companhia (por ordem de peso) Q. Ações Preço¹ Holding value¹ Peso 

Apple Inc. 251.955.877 183,82 46.314.529.310 24,04% 

Wells Fargo & Co 452.013.758 54,60 24.679.951.187 12,81% 

Kraft Heinz Co 325.634.818 62,16 20.241.460.287 10,51% 

Bank of America Corp 679.000.000 28,05 19.045.950.000 9,89% 

The Coca-Cola Co 400.000.000 43,49 17.396.000.000 9,03% 

American Express Company 151.610.700 97,30 14.751.721.110 7,66% 

U.S. Bancorp 100.693.874 49,67 5.001.464.722 2,60% 

Moody's Corporation 24.669.778 170,12 4.196.822.633 2,18% 

Bank of New York Mellon Corp 64.800.376 53,32 3.455.156.048 1,79% 

Delta Air Lines, Inc. 63.665.840 48,90 3.113.259.576 1,62% 

Goldman Sachs Group Inc 13.254.490 219,84 2.913.867.082 1,51% 

Southwest Airlines Co 56.547.399 50,75 2.869.780.499 1,49% 

Davita Inc 38.565.570 69,44 2.677.993.181 1,39% 

Phillips 66 22.186.384 111,53 2.474.447.408 1,28% 

Charter Communications Inc 7.504.185 293,21 2.200.302.084 1,14% 

Liberty Sirius XM Group Series A 45.951.345 45,05 2.070.108.092 1,07% 

General Motors Company 51.393.611 38,98 2.003.322.957 1,04% 

United Continental Holdings Inc 26.684.542 69,73 1.860.713.114 0,97% 

Verisign, Inc. 12.952.745 137,42 1.779.966.218 0,92% 

American Airlines Group Inc 44.700.000 37,96 1.696.812.000 0,88% 

USG Corporation 39.002.016 42,13 1.643.154.934 0,85% 

Visa Inc 10.562.460 132,25 1.396.885.335 0,73% 

Teva Pharmaceutical Ind Ltd  43.249.295 24,32 1.051.822.854 0,55% 

Mastercard Inc 4.934.756 196,05 967.458.914 0,50% 

Sirius XM Holdings Inc 137.915.729 6,75 930.931.171 0,48% 

M&T Bank Corporation 5.382.040 169,19 910.587.348 0,47% 

Costco Wholesale Corporation 4.333.363 207,97 901.209.503 0,47% 

Axalta Coating Systems Ltd 24.264.000 30,31 735.441.840 0,38% 

Synchrony Financial 20.803.000 32,91 684.626.730 0,36% 

Liberty Global PLC Class A 19.791.000 27,54 545.044.140 0,28% 

Torchmark Corporation 6.353.727 81,10 515.287.260 0,27% 

Restaurant Brands Interna Inc 8.438.225 59,82 504.774.620 0,26% 

Store Capital Corp 18.621.674 27,07 504.088.715 0,26% 

Liberty Global PLC Class C 7.346.968 26,61 195.502.818 0,10% 

Sanofi AS 3.701.012 40,01 148.077.490 0,08% 

Walmart Inc 1.393.513 85,16 118.671.567 0,06% 

Liberty Latin America Ltd Class A 2.714.854 19,12 51.908.008 0,03% 

Johnson & Johnson 327.100 120,54 39.428.634 0,02% 

Outras companhias    0,03% 

Total     192.667.460.258 100% 
Fonte: SEC – UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION – FORM 13F 
(1) US$ em 30/06/2018 


