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RESUMO 

A proposta deste trabalho é desenvolver uma estratégia de seleção de ações, dentro 

do mercado brasileiro, com o objetivo de obter retornos superiores à média de 

mercado e superiores também a estratégias usuais de seleções de ações. Para isto, 

foram utilizados conceitos de investimento em fatores, bem como métodos estatísticos 

de previsão (regressão logística e rede neural Multilayered Perceptron (MLP)). A base 

de dados utilizada para análise consiste em informações financeiras de ações 

negociadas na bolsa de valores B3 S.A., no período de 1999 até 2013. Com estes 

dados foram calculados quatro índices financeiros, relacionados ao valor e a 

qualidade das empresas. Com estes índices, realizou-se a previsão de retorno do 

ativo para os doze meses subsequentes, classificando o mesmo em INVESTE e NÃO 

INVESTE. A estratégia de seleção de ações foi simulada para o período de 2013 até 

2017, e os resultados foram comparados com os retornos gerados pelo índice 

Ibovespa. Com relação aos modelos de previsão, nos experimentos realizados, as 

previsões geradas pelos modelos de redes neurais MLP geraram menores retornos 

do que os produzidos pelas previsões dos modelos de regressão logística. 

 

Palavras-chave: Demonstrações Contábeis, Investimento em Fatores, Regressão 

Logística, Rede Neural MLP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to develop a stock selection strategy, within the Brazilian 

market, with the objective of achieving returns above the market average, and superior 

to the usual stock selection strategies. For this, it was used concepts of factor-based 

investment, as well as statistical forecasting methods (logistic regression and 

Multilayered Perceptron (MLP) neural network). The database used for analysis 

consists of financial information on shares traded on the B3 S.A. stock exchange, from 

1999 to 2013. With these data, four financial ratios were calculated, related to the value 

and quality of the companies. With these ratios, the asset return was forecasted for the 

subsequent twelve months, classifying it as INVEST or NOT INVEST. The stock 

picking strategy was simulated for the period from 2013 to 2017, and the results were 

compared with the returns generated by the Ibovespa index. Regarding the prediction 

models, in the experiments performed, the predictions generated by MLP neural 

network models generated worse returns than those produced by the predictions of 

logistic regression models.  

 

Keyword: Financial Statements, Factor-based Investment, Logistic Regression, Neural 

Network, MLP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Investidores do mercado de capitais, sejam eles instituições financeiras ou 

pessoas físicas, procuram obter retornos satisfatórios sobre seus investimentos, de 

acordo com um determinado nível de risco que se propõem a correr. Visando este 

objetivo, muitas estratégias de investimento em ações foram criadas ao longo do 

tempo: dentre elas, algumas foram amplamente divulgadas, e outras permanecem 

confidenciais, sendo utilizadas exclusivamente pelos seus desenvolvedores. Este 

trabalho tem por objetivo propor uma nova estratégia de seleção de ações, destinada 

ao mercado brasileiro, que agregue análise de demonstrativos financeiros, dados de 

mercado de bolsa e técnicas de aprendizado de máquina, e que seja capaz de gerar 

retornos acima da média de mercado (índice Ibovespa). 

Este trabalho está dividido em 7 capítulos. O segundo capítulo trata da revisão 

bibliográfica e sua relação com este trabalho. O capítulo três mostra uma revisão 

teórica do conceito de Fatores no mundo das finanças. O quarto capítulo trata da 

metodologia utilizada para desenvolvimento dos modelos de investimento. O capítulo 

cinco demonstra como foi realizado o experimento de seleção de ações e a construção 

de portfólios, e o capítulo seis explica os resultados obtidos pela estratégia 

desenvolvida, em comparação com o retorno de outros modelos e com o retorno 

médio de mercado. Por fim, o capítulo sete conclui este trabalho e indica os próximos 

passos a serem realizados. 

 

1.1. Motivação 

 

Uma das maneiras de se montar um portfólio de ações é por meio do 

investimento baseado em fatores (factor-based investing), que consiste em determinar 

as características específicas que explicam o desempenho de uma ação, e que fazem 

com que a compra deste ativo gere retornos acima da média de mercado (prêmio de 

risco) (BERKING; SWEDROE, 2016). Estudos mostram que, ao longo do tempo, uma 

carteira de ações baseada em determinadas características/fatores - tais como 

preço/lucro, retorno sobre patrimônio líquido, lucro líquido/faturamento, dentre outros 

- gera retornos maiores do que a média do mercado (índice Ibovespa, por exemplo) 

(SEGAL, 2019). 
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Um dos conceitos mais discutido dentro da literatura de investimento em ações 

é o “valor” de uma empresa. Segundo Koller, Goedhart e Wessels (2015), o valor de 

uma empresa está na sua capacidade de crescer e gerar um retorno sobre capital que 

exceda o seu custo de capital. Ações de valor (value stocks) são aquelas com baixo 

preço em relação a sua capacidade de gerar retorno sobre capital, sendo 

consideradas ações “baratas”. Dentro do universo de factor based investing, value 

investing é o conceito de se investir em ações de valor (BERKING; SWEDROE, 2016). 

Sabe-se que o investimento em um portfólio composto por este tipo de ação já gerou 

resultados superiores à média de mercado no passado (principalmente se 

analisarmos períodos longos), porém muito se discute, atualmente, se o value 

investing continuará gerando bons retornos, ou se já não há mais espaço para utilizá-

lo em estratégias eficientes (FRAMSTED, 2019). 

Além do fator value, outra característica importante das empresas é sua saúde 

financeira e sua capacidade de geração de lucros, características estas englobadas 

em outro fator denominado “qualidade” (quality fator). Novy-Marx (2013), por exemplo, 

classifica como quality stocks as ações que possuem alto índice de lucro bruto, e 

demonstra que um portfólio baseado em qualidade é capaz de gerar retornos acima 

da média de mercado. 

Outra área de estudo utilizada neste trabalho é o Aprendizado de Máquina. 

Atualmente, com os avanços de capacidade computacional e grande volume 

acessível de informações, muitos modelos estatísticos de predição e classificação 

podem ser testados dentro do mercado financeiro. Técnicas estatísticas e 

computacionais, tais como regressão logística e redes neurais, podem ser úteis na 

construção de portfólios dentro do mercado financeiro nacional. 

A proposta deste trabalho é unir factor-based investing (value e quality) e 

modelos probabilísticos e de aprendizado de máquina para criar estratégias de 

seleção de ações, dentro do mercado brasileiro, com o objetivo de obter retornos 

superiores à média de mercado e superiores também às estratégias usuais de 

seleções de ações. 

Em muitos estudos anteriores, os autores descrevem modelos de classificação 

eficientes, porém de difícil aplicação nos mercados de capitais. Para investir em uma 

carteira de um determinado método, por exemplo, pode ser necessário que seja 

comprada uma quantidade excessiva de ações, ou até mesmo permanecer com uma 

posição “vendida” em um grupo de ativos, o que acaba tornado a estratégia custosa 
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e inviável.  Neste trabalho, buscamos utilizar a teoria para desenvolver uma estratégia 

simples de ser replicada no mundo real, havendo também uma preocupação em 

verificar qual seria o retorno desta estratégia no passado.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo são apresentados conceitos da área de finanças corporativas 

que serviram de fundamento para a metodologia proposta nesta dissertação, bem 

como trabalhos de seleções de ativos já realizados dentro do mercado de capitais que 

estão relacionados com a presente pesquisa. 

 

2.1. Finanças Corporativas 

 

Uma forma eficiente de avaliação de empresas é por meio de análise balanços, 

sendo esta uma técnica contábil que consiste no exame e na interpretação dos dados 

obtidos nas demonstrações contábeis, com o fim de transformar esses dados em 

informações úteis (RIBEIRO, 2014). Segundo Damodaran (2006), podemos combinar 

análises de balaços das empresas para comparar umas às outras, e descobrir quais 

as mais indicadas para investimento. Pelo método denominado Avaliação Relativa 

(Relative Valuation), calcula-se o valor de mercado da empresa em relação à outras 

variáveis financeiras tais como lucro líquido, lucro operacional e/ou receitas, obtendo 

assim os denominados “múltiplos”. Ao realizar o cálculo para um universo de 

companhias, é possível classificar as mesmas quanto aos valores destes múltiplos, 

investindo assim nas mais bem classificadas. Neste trabalho, usaremos o conceito de 

Avaliação Relativa comparando ações em relação à diversos múltiplos. 

 

2.2. Estratégias de investimento 

 

No universo de gestão de capitais, diversas são as estratégias de investimento 

visando obter retornos acima da média de mercado ou acima de um “benchmark” 

específico. Assim como neste trabalho, algumas destas estratégias já publicadas 

utilizaram modelos numéricos e probabilísticos para auxiliar na seleção de ativos para 

compor o portfólio.  

Ali, Mubeen, Lal e Hussain (2018) utilizaram regressão logística para classificar 

ações do mercado paquistanês em good: 1 (retorno acima da média de mercado) e 

bad: 0 (retorno abaixo da média de mercado). Os autores também utilizaram os 

seguintes índices financeiros como variáveis independentes: 1) Lucro por ação 

(Earnings per Share), 2) Valor de mercado da empresa/Valor patrimonial (Price to 
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Book Value), 3) Retorno/Valor patrimonial (Return on Equity), 4) Liquidez corrente 

(Current Ratio), 5) Dívida/Valor atrimonial (Debt to Equity) e 6) Variação de Vendas 

líquida (Percentage change of Net Sales), sendo que a métrica de acurácia atingida 

pelo modelo do estudo foi de 88,4%.  

Dutta et al. (2012) também obteve uma boa acurácia (0,746) utilizando 

regressão logística para classificar, de fomra binária, ações no mercado de ações da 

Índia: em seu estudo, os índices financeiros utilizados foram: 1) Crescimento de 

vendas líquidas (Increase in Net Sales), 2) Caixa gerado por ação (Cash Earnings per 

Share), 3) Valor patrimonial (Book Value), 4) Preço da ação/ Caixa gerado por ação 

(Price/ Cash Earnings per share) 5) Preço/Lucro (Price/Earnings), 6) Lucro antes de 

juros, depreciação e impostos (Profit Before Interest Depreciation and Taxes), 7) 

Receita líquida/Ativo líquido (Sales/Net Assets) e 8) Valor de mercado da 

empresa/Valor patrimonial (Price/Book Value). Além disso, a divisão de ações entre 

“Boas” e “Ruins” baseava-se no fato do retorno do ativo ter superado ou não o índice 

de mercado: no caso deste estudo, a divisão entre “Investe” e “Não investe” baseia-

se no retorno da ação em relação à média de mercado: as ações com retornos 

superiores ao mercado pertencem ao grupo de Boas ações (Good stocks), e as ações 

com desempenho pior do que o mercado pertencem ao grupo de ações Fracas (Poor 

stocks) . 

Diferente dos dois trabalhos citados anteriormente, Matsumoto e Pinto (2009) 

aplicaram técnicas de redes neurais para classificar empresas de acordo com seus 

níveis de rentabilidade. Comparando com os modelos de Regressão Linear Múltipla e 

Regressão Logística Ordenada, os autores verificaram que a Rede Neural apresentou 

um percentual significativamente maior de acertos de predição. Matsumoto e Pinto 

não tentaram encontrar um valor numérico de retorno futuro, mas sim classificaram as 

companhias em três grupos: rentabilidade ruim, média e ótima. 

Finnie, Tan e Vanstone (2004) utilizaram análise financeira de empresas e 

redes neurais artificiais para melhorar o processo de investimento em ações no 

mercado australiano. Foram utilizadas 5 variáveis de entrada: (1) Preço de 

fechamento, (2) Preço/Lucro, (3) Retorno sobre Patrimônio líquido, (4) Percentual do 

lucro repassado como dividendos e (5) Valor Patrimonial. Os dados coletados 

abrangeram o período de 1994 até 2003. Os autores conseguiram, por meio das redes 

neurais, criar um universo de ações para investimento que fosse melhor do que o 

mercado australiano como um todo, ou seja, dentro deste novo universo de ações, o 
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investidor teria maior probabilidade de selecionar ações que apresentassem bons 

retornos futuros (acima de 100%).   

Kumar, Subramanian e Rao (2010) melhoraram o processo de seleção de 

ações no mercado indiano utilizando redes neurais artificiais. Os autores coletaram 

dados financeiros e de balanço de empresas (do período de 1995 até 2006), para 

construir onze varáveis independentes e verificar se elas possuem poder preditivo. 

Semelhante ao nosso trabalho, os autores simularam uma estratégia de investimento 

que investisse nas ações selecionadas pelo modelo, e verificaram que os retornos 

gerados por ela foram significativamente maiores do que o retorno médio do mercado. 

Muntaser, Silva e Penedo (2017) utilizaram o modelo de redes neurais para 

prever o retorno de ações do setor de Petróleo e Gás da B3 S.A, analisando o período 

de janeiro de 2010 a dezembro de 2015. Os autores testaram 24 variáveis 

independentes, variáveis estas relacionadas a dados técnicos de mercado e dados 

macroeconômicos, tais como preço de fechamento da ação, variação percentual do 

dólar, volume negociado em bolsa, dentre outros. Nenhuma dessas variáveis 

independentes/features está relacionada a dados de balanço ou demonstrativos de 

resultado, ao contrário da proposta deste trabalho. Os autores verificaram que o 

modelo obteve sucesso na previsão do comportamento das ações analisadas, 

apresentando um baixo nível de Erro Médio Percentual Absoluto (MAPE).  

Neste trabalho, o mercado de ações a ser estudado é o da B3 S.A., bolsa de 

valores brasileira sediada em São Paulo. O período de análise de dados é de 1999 

até 2017. Para construirmos as variáveis de entrada (inputs) do modelo, utilizamos 

tanto dados de balanço patrimonial e de demonstrativos financeiros das empresas 

(dados fundamentalistas) quanto dados de mercado (técnicos). Além disso, utilizamos 

dois métodos de classificação: regressão logística e redes neurais. 
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3. REVISÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo são apresentados conceitos básicos da área de investimento em 

fatores, e a relação deste com o mercado de ações. 

 

3.1. Fatores 

 

A teoria de retorno baseada em fatores parte da ideia de que retornos de ativos 

são influenciados por suas características específicas (fatores) (BERKIN; SWEDROE, 

2016). Desta forma, é possível explicar o comportamento de um ativo por meio do 

nível de exposição à determinados fatores. Por exemplo, uma ação de uma 

companhia X pode ter apresentado um baixo retorno durante um período pois uma 

grande parcela de seu custo depende da cotação da commodity petróleo, ou porque 

o país sede de sua empresa entrou em recessão, ou porque seu produto vendido é 

exportado para um outro país cuja moeda sofreu forte desvalorização. Neste caso, o 

retorno da ação poderia ser explicado pelos fatores: 1) commodities (petróleo), 2) 

regional (país sede), 3) Moeda (país importador de seus produtos). 

Treynor (1961) realizou um trabalho que foi o percursor da teoria Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). No caso do CAPM, a teoria considera que o prêmio de retorno 

de uma ação está relacionado à apenas um fator de risco: o mercado como um todo, 

fator este denominado Beta. Segundo o modelo CAPM, o retorno de uma ação pode 

ser explicado pela seguinte fórmula: 

 

𝑟 = 𝑟 +  𝛽 𝑟 − 𝑟 +  𝜀  

onde: 

 ri: retorno do ativo i 

 rf: retorno livre de risco 

 β: beta do ativo 

 rm: retorno do mercado 

 ԑi: retorno específico do ativo i 

 

 

No caso do CAPM, há apenas um fator agregado influenciando o prêmio de 

retorno do ativo: nos anos subsequentes à esta teoria, novos modelos foram sendo 
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propostos, incorporando mais fatores de risco. O Fama-French Three Factor Model 

(FAMA; FRENCH, 1993), por exemplo, é um modelo onde os retornos de ações são 

explicados por outros dois fatores além do risco de mercado: (1) Tamanho do valor de 

mercado da empresa (Size factor) e (2) Valor intrínseco da empresa (Value factor). O 

primeiro parte do pressuposto de que ações com baixo valor de mercado (small caps) 

tendem a gerar retornos mais altos do que a média de mercado, e o segundo fator 

parte da ideia de que ações com alto valor relativo (preço do ativo em relação a seus 

fundamentos, tais como lucro líquido ou faturamento) também tendem a desempenhar 

melhor do que a média de mercado (por exemplo, índice de ações norte-americano 

S&P 500, ou o índice Ibovespa). 

 

3.2. Fatores no mercado de Ações 

 

Dentro do mercado de ações é possível analisar os ativos baseando-se em 

fatores particulares, tais como os que dizem respeito à saúde financeira da empresa 

ou ao comportamento do preço de suas ações. Algumas das principais classes de 

fatores para o mercado de ações são: 

 

i) Qualidade (Quality factor): ações com alta exposição ao fator “qualidade” 

são ações consideradas rentáveis operacionalmente, conseguindo gerar 

lucros e/ou fluxo de caixas positivos.  

ii) Risco: ações expostas ao fator “risco” são aquelas percebidas pelo mercado 

como ativos imprevisíveis, de baixa confiança: ações com alta volatilidade 

de preços, ou empresas que possuem um alto nível de endividamento em 

relação à geração de caixa, por exemplo. 

iii) Momentum: ações expostas positivamente ao fator momentum são aquelas 

que apresentaram retornos positivos durante um certo período recente 

(doze últimos meses, por exemplo). Por outro lado, ações com exposição 

negativa à momentum são aquelas que apresentaram retornos negativos 

durante um determinado tempo.  

iv) Liquidez: liquidez é o fator que diz respeito ao volume negociado em bolsa. 

Ações com maior número de negociação são ações com liquidez, e vice-

versa. 
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v) Valor (Value factor): ações de valor são aquelas com melhor relação entre 

preço e fundamento (valor relativo), como por exemplo: preço/lucro líquido, 

ou preço/receita. 

 

3.3. Value factors 

 

Os fatores relacionados a “valor” mensuram a relação entre a capacidade da 

empresa de gerar retorno e sua cotação/preço vigente (relação entre preço e 

fundamento). Caso a empresa possua uma cotação baixa em relação à sua 

capacidade de gerar retornos, sua classificação seria de uma empresa de “valor” 

(value stock). De acordo com Berkin e Swedroe (2016), há diversas maneiras de se 

medir o nível de valor de uma empresa, porém a mais comum é calculando o índice 

Book/Market (Patrimônio líquido/Valor de mercado) da empresa. Segundo Montagu et 

al. (2016), outros fatores que podem ser utilizados para medir “valor” são: 

 

i) Retorno de fluxo de caixa (Cash-flow to price): 

 

Fluxo de caixa livre ao acionista

Valor de mercado da companhia 
 

 

ii) Retorno sobre lucros (Earnings yield): 

 

Lucro líquido

Valor de mercado da companhia
 

 

iii) Sales/EV: 

 

Receita líquida

Enterprise Value (Valor de mercado + dívida líquida)
 

 

iv) EBITDA/EV: 

 

Lucro antes de impostos, depreciação e amortização

Enterprise Value (Valor de mercado + dívida líquida)
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3.4. Fatores de qualidade (Quality factors) 

 

Strongin e Subramanian (2012) afirmam que, para a maioria dos investidores, 

empresas de qualidade são aquelas que demonstram desempenho financeiro 

superiores à média, de forma persistente. Este desempenho financeiro pode ser 

medido por alguns índices/fatores, tais como: 

  

i) Retorno sobre patrimônio (Return on Equity): 

 

Lucro líquido

Valor Patrimonial da empresa 
 

 

ii) Retorno sobre ativos (Return on Assets): 

 

Lucro líquido

Ativo total
 

 

iii) Qualidade de lucro: 

 

Fluxo de  caixa operacional

Lucro líquido
 

 

Ao contrário dos fatores relacionados a valor, as métricas de Qualidade não 

levam em consideração o valor relativo da empresa na bolsa de valores (capitalização 

de mercado), ou a cotação de suas ações. 

 

3.4.1. Estratégia de seleção de ações baseada em value e quality factors 

 

Greenblat (2006) desenvolveu uma estratégia considerada eficaz de 

investimento em ações, por ter sido capaz de gerar retornos superiores ao mercado. 

Esta estratégia, denominada pelo autor de Magic Formula, utiliza fatores valor e 

qualidade para selecionar ações dentro do mercado norte-americano, e sua análise 

de backtest apresentou um retorno anualizado de 30,8%, durante os anos de 1988 



21 
 

até 2004 (Tabela 1 abaixo). Durante este mesmo período, o retorno anualizado do 

índice S&P 500 foi de 12,4%. 

  

Tabela 1 - Retornos da Magic Formula para o mercado dos EUA 

 
            Fonte – adaptado de Greenblat (2006) 

 

A ideia de Greenblat é que as ações que apresentarão melhores retornos 

futuros são aquelas que possuem uma boa combinação entre preço/retorno (valor) e 

eficiência operacional (qualidade). Para construir seu portfólio, Greenblat classifica as 

ações em relação ao retorno de lucros (earnings yield) e retorno sobre capital (return 

on capital), conforme demonstramos na Tabela 2, e seleciona as 30 companhias que 

tiveram as melhores combinações entre esses dois índices, dentro de um universo de 

aproximadamente 3.500 ações. Ao construir uma carteira de ativos, Greenblat 

permanecia com a mesma durante 1 ano, atualizando os rankings e balanceando seu 

portfólio após esse período. 

 

Ano
Retorno 

Magic 
Formula

Retorno médio do 
mercado de 
ações EUA

Retorno 
S&P 500

1988 27,1% 24,8% 16,6%
1989 44,6% 18,0% 31,7%
1990 1,7% -16,1% -3,1%
1991 70,6% 45,6% 30,5%
1992 32,4% 11,4% 7,6%
1993 17,2% 15,9% 10,1%
1994 22,0% -4,5% 1,3%
1995 34,0% 29,1% 37,6%
1996 17,3% 14,9% 23,0%
1997 40,4% 16,8% 33,4%
1998 25,5% -2,0% 28,6%
1999 53,0% 36,1% 21,0%
2000 7,9% -16,8% -9,1%
2001 69,6% 11,5% -11,9%
2002 -4,0% -24,2% -22,1%
2003 79,9% 68,8% 28,7%
2004 19,3% 17,8% 10,9%

Retorno 
médio anual

30,8% 12,3% 12,4%
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Tabela 2 - Métricas utilizadas na Magic Formula 

 

         Fonte: adaptado de Greenblat (2006) 
        Notas: 
        EBIT: Lucro operacional (antes de impostos) 
        EV (Enterprise Value): Valor de mercado da empresa + dívida líquida 
       CAPINV: Ativo Fixo + Capital de Giro + Dívida líquida de curto prazo 

 

Piotroski (2000) utiliza não apenas Value investing para selecionar ações, mas 

também um critério de avaliação da qualidade de balanço das empresas. O autor 

afirma que os investidores não avaliam de maneira eficiente os dados financeiros 

históricos das companhias, e no artigo é desenvolvido um método de avaliação 

levando em consideração nove variáveis. Este método é chamado de F-score, e será 

utilizado neste trabalho como critério de seleção de ações. O F-score é uma soma de 

pontuações (de 0 a 9) obtida por uma empresa, levando em consideração nove índices 

financeiros: caso a empresa atenda ao critério daquele índice, recebe pontuação 1; 

caso contrário, recebe pontuação 0. Na tabela 3 abaixo citamos a descrição de cada 

um dos nove índices utilizados pelo autor. 

Segundo o autor, uma pontuação F-score maior do que 7 é um indicativo de 

que a empresa possui boa qualidade financeira e operacional, e, portanto, é um bom 

investimento (empresas “fortes”). Por outro lado, empresas com pontuação menor do 

que 2 são consideradas “fracas”. Em seu artigo, o autor conclui que, utilizando o 

critério de seleção de ações pelo F-score, dentro de um grupo de ações classificadas 

com alto índice de Valor patrimonial / Valor de mercado (BM ratio) – ou seja, ações de 

Valor - foi possível criar portfólios de ações com retornos significativamente maiores 

Magic Formula – 
métricas

Fórmula

Fator "Valor": 
Earnings Yield

Fator Qualidade: 
Return on Capital

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁𝑉
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do que o retorno médio do mercado de ações norte- americano, no período de 1976 

até 1996. 

 
Tabela 3 - Índices que compõem o F-score 

 

 
 

Lopes e Galdi (2007) adaptaram o modelo de F-score para o mercado acionário 

brasileiro, e avaliaram se um investimento em ações, baseado em avaliação 

fundamentalista de balanços contábeis, geraria ganho de retornos em relação à média 

de mercado. Os autores concluíram que este tipo de seleção de ações, no mercado 

brasileiro, geraria melhores retornos, porém apenas dentro de um determinado 

universo de ações (small caps, com baixa liquidez e alto endividamento). Para ações 

de maior porte, com alta liquidez e baixo endividamento, este método de investimento 

não se mostrou eficiente, diferente do estudo original do Piotroski para mercados 

desenvolvidos.  

  

Índice Pontuação
1. Lucro líquido positivo no último período de divulgação 
financeira

1

2. Retorno sobre ativos (ROA) positivo no último período de 
divulgação financeira

1

3. Fluxo de caixa operacional positivo no último período de 
divulgação financeira

1

4. Fluxo de caixa operacional maior do que o lucro líquido no 
último período de divulgação financeira

1

5. Diminuição da dívida de longo prazo do período atual em 
relação á 12 meses anteriores

1

6. Aumento da liquidez corrente1 no período atual em relação há 
12 meses anteriores

1

7. Não houve emissão de ações (aumento de capital) nos 12 
últimos meses

1

8. Aumento do lucro bruto no período atual em relação aos 12 
meses anteriores

1

9. Aumento do giro de ativo2 no período atual em relação aos 12 
meses anteriores

1

Notas:
1 Liquidez corrente: Ativo circulante / passivo circulante
2 Giro de ativo:  Receita líquida / Ativo médio

F-score
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4. METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, pretendemos aplicar os fatores das estratégias Magic Formula 

e Piotroski conjuntamente, dentro do universo de ações do mercado de capitais 

brasileiro. Os modelos utilizados neste trabalho têm por objetivo utilizar as variáveis 

de entrada (independentes/features) para classificar as ações de acordo com a 

variável dependente (saída/output): INVESTE (1) ou NÃO INVESTE (0). Mediremos a 

eficácia dos modelos por meio das métricas de desempenho (acurácia, precisão e 

recall), e avaliaremos se uma estratégia de investimento, utilizando este método de 

classificação, obteria retornos maiores do que as estratégias usuais Magic Formula e 

Piotroski, e maiores também do que o retorno médio de mercado, medido pelo índice 

Ibovespa.    

 

4.1. Modelos de predição 

 

Nos tópicos abaixo explicaremos os principais conceitos dos modelos de 

predição que foram utilizados neste trabalho.  

 

4.1.1. Aprendizado de máquina 

 

O termo “Aprendizado de máquina”, um tópico dentro do universo de 

inteligência artificial, pode ser definido como a aplicação de algoritmos para dar 

sentido a um conjunto de dados, transformando informação em “conhecimento” 

(RASCHKA, 2015). O aprendizado de máquina, ou machine learning, parte da ideia 

de que máquinas e algoritmos podem aprender sozinhos a detectar certos padrões e 

conexões entre dados, ao analisar grande quantidade de informação. Segundo 

Raschka, há três tipos principais de técnicas de aprendizado de máquina: 

 

1. Aprendizado supervisionado (Supervised learning): os dados a serem 

analisados possuem “rótulos”, ou “labels”. Neste caso, são estabelecidos 

previamente os dados de entrada e saída e os algoritmos são construídos com 

o objetivo de descobrir padrões de relacionamento entre os dados de entrada 

e de saída.  
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2. Aprendizado não supervisionado (Unsupervised learning): os dados a serem 

trabalhados não possuem “rótulos” ou classe. Neste caso, os algoritmos são 

construídos com o objetivo de descobrir padrões na estrutura de composição 

dos dados. 

 

3. Aprendizado por reforço (Reinforcement learning): neste tipo de aprendizagem, 

o algoritmo aprenderá qual ação a ser tomada ou resultado a ser obtido 

dependendo da circunstância a que é submetido. Neste tipo de aprendizado, a 

máquina irá aprender qual ação priorizar dada uma situação específica. 

 

De acordo com os tipos de resultados obtidos pelo modelo de aprendizado de 

máquina, podemos classificá-lo como algoritmo de classificação ou de regressão. O 

algoritmo de classificação analisa os dados de entrada e gera retornos discretos. Por 

exemplo, um algoritmo de classificação pode definir se uma foto é de um cachorro ou 

de um gato, ou se um determinado e-mail é spam ou não. Já o algoritmo de regressão 

irá gerar resultados numéricos e contínuos. No caso deste trabalho, foi utilizada uma 

técnica de aprendizado supervisionado de classificação, onde a variável a ser 

explicada (dependente) possui dois resultados possíveis: INVESTE (0) ou NÃO 

INVESTE (1). 

 

4.1.2. Rede Neural Multilayered Perceptron 

 

Rede neural Multilayered Perceptron (MLP) é um modelo numérico 

computacional de aprendizado supervisionado, composto por unidades de 

processamento (neurônios) interconectados e distribuídos nas: (i) camada de entrada 

(input layers), (ii) camadas escondidas (hidden layers) e (iii) camada de saída (output 

layer) (KAASTRA; BOYD, 1996).  

 

As redes neurais MLP possuem a vantagem de serem capazes de aprender 

padrões não lineares de classificação, sendo seu algoritmo de aprendizado 

denominado backpropagation. Neste método, o valor de output gerado pela rede 

neural é comparado com o valor de saída real, e assim calcula-se uma função erro. O 

algoritmo então irá realizar um pequeno ajuste nos coeficientes wji, com o objetivo de 

minimizar essa função erro. Após várias tentativas, a rede neural atingirá um estado 
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onde a função erro terá um valor consideravelmente pequeno. Para otimizar essa 

correção dos coeficientes, o algoritmo utilizará o método de gradiente descendente. 

 

4.1.3. Regressão logística 

 

O segundo modelo de classificação utilizado neste trabalho é a Regressão 

Logística. Neste método, os dados de entrada são inseridos em uma função (logística, 

exemplificada abaixo), que calculará qual a probabilidade de um evento ser 

classificado como 1 (RASCHKA, 2015).  

 

Ø(Z)= logit(Z) =  

sendo: 

 Z = w0x0 + w1x1 + ... + wmxm 

onde: 

 xm: dados de entrada 

 wm: pesos 

 

Segundo RUSSELL e NORVIG (2010), Regressão Logística pode ser definida 

como o processo de ajuste dos wM do modelo, visando minimizar o erro entre os 

valores previstos e os valores reais, dentro de uma base de dados. 

 

4.2. Base de dados e variáveis independentes (features) utilizados 

 

Por meio das informações retiradas do software Economática, calculamos os 

seguintes índices financeiros abaixo, que foram utilizados como variáveis 

independentes (features) dos modelos: 

 

1) Yield: 

Lucro operacional (antes de impostos) de 12 meses

Enterprise Value (Valor de mercado + dívida líquida)
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2) ROE (Return on equity): 

Lucro líquido de 12 meses

Valor Patrimonal da empresa
 

 

3) P_Book (Price to book): 

Valor de mercado

Valor Patrimonal da empresa
 

 

4) Pio_score: pontuação dada pelo F-score do método Piotroski: o F-score do 

método foi composto com os mesmos índices descritos na tabela 3 (descritos 

abaixo), exceto o de número 7 (“Não houve emissão de ações – aumento de 

capital – nos 12 últimos meses”), uma vez que não foi possível replicá-lo para 

trimestres anteriores. 

 

a. Pio_score: somatório de pontuações obtidas pela empresa em oito 

critérios financeiros (descritos abaixo). Caso a empresa atenda àquele 

critério, recebe a pontuação 1; caso contrário, recebe nota 0. O 

Pio_score então é o somatório total dessas pontuações, podendo variar 

de 0 (nota mínima) a 8 (nota máxima). 

 

Critérios que compõem o Pio_score: 

 

i. Lucro líquido positivo no último período de divulgação financeira 

 

ii. Retorno sobre ativos (ROA) positivo no último período de 

divulgação financeira 

 

iii. Fluxo de caixa operacional positivo no último período de 

divulgação financeira 

 

iv. Fluxo de caixa operacional maior do que o lucro líquido no último 

período de divulgação financeira 
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v. Diminuição da dívida de longo prazo do período atual em relação 

aos 12 meses anteriores 

 

vi. Aumento de liquidez corrente no período atual em relação há 12 

meses anteriores 

 

vii. Aumento do lucro bruto no período atual em relação aos 12 

meses anteriores 

 

viii. Aumento do giro de ativo no período atual em relação aos 12 

meses anteriores 

 

Por meio dessas quatro varíaveis de entrada, classificaremos as ações de acordo com 

a variável binária de saída, explicada no próximo ítem. 

 

4.3. A variável dependente  

 

A variável dependente a ser estimada pelos modelos é uma variável com valor 

binário “investe” (1) ou “não investe” (0).  Esta variável foi calculada de maneira 

empírica: para cada ativo específico, verificou-se o retorno dos doze meses 

subsequentes ao período analisado. Dentro da amostra de ações de um trimestre 

específico, dividiu-se as ações em dois grandes grupos: o primeiro grupo possuindo 

as ações com maiores retornos em doze meses, e o segundo possuindo as ações 

com piores retornos nos doze meses subsequentes. Finalmente, classificou-se todas 

as ações do primeiro grupo como “INVESTE” (1), e todas as demais como “NÃO 

INVESTE” (0). Desta forma, dentro do universo de ações analisado em um 

determinado trimestre, o grupo INVESTE é composto pelos 50% de ações que 

obtiveram melhores retornos nos 12 meses após este trimestre. 

 

4.4. Métricas de Desempenho 

 

No modelo desenvolvido neste trabalho, definiu-se a classe INVESTE (1) como 

“positivo”, e a classe NÃO INVESTE (0) como “negativo”. Caso o modelo preveja um 
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caso específico da amostra como INVESTE, e estiver correto, este caso será 

denominado “verdadeiro positivo”. “Falso positivo” será a denominação dada caso o 

modelo preveja a classe INVESTE, porém, o correto seria NÃO INVESTE. A mesma 

lógica será seguida para as previsões NÃO INVESTE: caso o modelo “acerte” a 

previsão 0, tem-se um caso de “verdadeiro negativo”, e “falso negativo” caso o modelo 

erre uma previsão que deveria ser 0.   

Para avaliar o desempenho de predição do modelo, utilizaremos primeiramente 

a métrica de Acurácia, definida como a proporção de classificações corretas em 

relação ao total de classificações (RASCHKA, 2015): 

 

Acurácia =  

 

onde: 

 VP: Verdadeiro positivo 

 VN: Verdadeiro negativo 

 FP: Falso positivo 

 FN: Falso negativo 

 

Além de acurácia, também utilizaremos as seguintes métricas: 

 

i) Precisão: 
𝑉𝑃

(𝑉𝑃 + 𝐹𝑃)
 

 

ii) Recall: 

𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

Essas duas métricas buscam corrigir algumas falhas de avaliação da acurácia. 

Por exemplo, em uma análise de classificação onde 70% dos eventos são positivos e 

30% são negativos, um modelo poderia prever sempre resultados positivos, 

independente dos dados de entrada. Desta forma, a acurácia deste modelo seria de 

70%, porém não poderíamos considerá-lo eficiente, uma vez que ele não consegue 
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prever nenhum evento negativo. Uma das maneiras de interpretar resultados de um 

modelo é por meio da Matriz de Confusão, conforme figura 1 abaixo: 

                     

Figura 1 - Matriz de confusão 

 

 

                             

4.5. Construção da estratégia de investimento 

 

A estratégia de investimento consiste na formação de portfólios trimestrais de ações, 

que serão balanceados de doze em doze meses, durante o período de janeiro de 2013 

até dezembro de 2017. As ações que compõem cada portfólio serão aquelas 

classificadas como INVESTE pelo modelo, sendo que todas terão o mesmo peso na 

composição do portfólio específico daquele período. Os dois modelos (regressão 

logística e redes neurais MLP) serão utilizados separadamente: construiremos 

carteiras utilizando as classificações obtidas pelo modelo de regressão logística, e 

construiremos carteiras baseadas nas classificações obtidas pelo modelo de redes 

neurais MLP, avaliando o retorno delas de maneira distinta. Segue abaixo os detalhes 

da construção da estratégia de investimento: 

 

Positivo (1) Negativo (0)

Valores reais

Pr
ev

is
ão

 d
o 

m
od

el
o

Positivo 
(1)

Negativo 
(0)

Verdadeiro 
positivo

Falso 
positivo

Falso 
negativo

Verdadeiro 
negativo
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i) Período de início do investimento (trimestre 1) – dez/2013: criação de um 

portfólio (P1) com todas as ações classificadas como 1 (INVESTE) pelo 

modelo (utilizando dados disponíveis no trimestre 1), e com pesos iguais 

dentro da carteira.  

 

ii) Três meses após o trimestre 1 (trimestre 2) – mar/2013: criação de um 

portfólio (P2) com todas as ações classificadas como 1 (INVESTE) pelo 

modelo (utilizando dados do trimestre 2), e com pesos iguais dentro da 

carteira. O valor financeiro total de P2 será igual ao valor financeiro de P1 

 

iii) Três meses após o trimestre 2 (trimestre 3) – jun/2013: criação de um 

portfólio (P3) com todas as ações classificadas como 1 (INVESTE) pelo 

modelo (utilizando dados do trimestre 3), e com pesos iguais dentro da 

carteira. O valor financeiro total de P3 será igual ao valor financeiro de P1 

 

iv) Três meses após o trimestre 3 (trimestre 4) – set/2013: criação de um 

portfólio (P4) com todas as ações classificadas como 1 (INVESTE) pelo 

modelo (utilizando dados do trimestre 4), e com pesos iguais dentro da 

carteira. O valor financeiro total de P3 será igual ao valor financeiro de P1. 

 

v) Três meses após o trimestre 4 (trimestre 5) – dez/2013: venda de todas as 

ações que compõem P1, e com o valor obtido desta venda (lucro/prejuízo), 

criação de um portfólio (P4), com todas as ações classificadas como 1 

(INVESTE) pelo modelo (utilizando dados do trimestre 5), e com pesos 
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iguais dentro da carteira. O valor financeiro total de P4 será igual ao valor 

que P1 atingiu até o trimestre 5 (doze meses após sua criação). 

 

vi) Sucessivas vendas das carteiras de doze meses atrás, reconstruindo novos 

portfólios com o valor obtido dessas vendas. 

Na tabela 4 abaixo, descrevemos um esquema da estratégia de investimento:  

Tabela 4 - Esquema da construção de portfólios da estratégia de investimento 

 

2013
Trimestre de referência dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14

Portfólio (P) P1 P2 P3 P4 P5
1ª Operação realizada no 

período
Compra das 
ações de P1

Compra das 
ações de P2

Compra das 
ações de P3

Compra das 
ações de P4

Venda das ações 
de P1

2ª Operação realizada no 
período

- - - -

Com o valor das 
vendas de P1 , 

compra das 
ações de P5

Trimestre de referência mar-15 jun-15 set-15 dez-15
Portfólio (P) P6 P7 P8 P9

1ª Operação realizada no 
período

Venda das ações 
de P2

Venda das ações 
de P3

Venda das ações 
de P4

Venda das ações 
de P5

2ª Operação realizada no 
período

Com o valor das 
vendas de P2 , 

compra das 
ações de P6

Com o valor das 
vendas de P3 , 

compra das 
ações de P7

Com o valor das 
vendas de P4 , 

compra das 
ações de P8

Com o valor das 
vendas de P5 , 

compra das 
ações de P9

Trimestre de referência mar-16 jun-16 set-16 dez-16
Portfólio (P) P10 P11 P12 P13

1ª Operação realizada no 
período

Venda das ações 
de P6

Venda das ações 
de P7

Venda das ações 
de P8

Venda das ações 
de P9

2ª Operação realizada no 
período

Com o valor das 
vendas de P6 , 

compra das 
ações de P10

Com o valor das 
vendas de P7 , 

compra das 
ações de P11

Com o valor das 
vendas de P8 , 

compra das 
ações de P12

Com o valor das 
vendas de P9 , 

compra das 
ações de P13

2014

2015

2016

Trimestre de referência mar-17 jun-17 set-17 dez-17
Portfólio (P) P14 P15 P16 P17

1ª Operação realizada no 
período

Venda das ações 
de P10

Venda das ações 
de P11

Venda das ações 
de P12

Venda das ações 
de P13

2ª Operação realizada no 
período

Com o valor das 
vendas de P10 , 

compra das 
ações de P14

Com o valor das 
vendas de P11 , 

compra das 
ações de P15

Com o valor das 
vendas de P12 , 

compra das 
ações de P16

Com o valor das 
vendas de P13 , 

compra das 
ações de P17

2017
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Seguindo este processo, simulamos a estratégia de duas maneiras diferentes, 

uma selecionando ações por meio de regressão logística, e outra por meio de rede 

neural MLP. Observarmos os retornos gerados pelos dois tipos de modelos, para 

verificar: 

 

1) Se os modelos de Regressão Logística e Rede Neural MLP geraram retornos 

significativamente maiores do que o índice Ibovespa no mesmo período. 

 

2) Se os modelos de Regressão Logística e Rede Neural MLP geraram retornos 

significativamente maiores do que as estratégias simples de Magic Formula e 

Piotroski, individualmente, no mesmo período. 

 

3) Se o retorno produzido pela estratégia utilizando Rede Neural MLP foi 

significativamente maior do que o retorno produzido pela estratégia usando 

Regressão Logística.  

 

Para o cálculo dos retornos, não foram contabilizados os custos de transação 

que teríamos caso aplicássemos a estratégia no mundo real.  

  

Trimestre de referência mar-18 jun-18 set-18 dez-18
Portfólio (P) - - - -

1ª Operação realizada no 
período

Venda das ações 
de P14

Venda das ações 
de P15

Venda das ações 
de P16

Venda das ações 
de P17

2ª Operação realizada no 
período

Não há novas 
compras de 

ações

Não há novas 
compras de 

ações

Não há novas 
compras de 

ações

Não há novas 
compras de 

ações

2018
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5. EXPERIMENTO E RESULTADOS 

 

Neste capítulo, explicamos os procedimentos de preparação dos dados, de 

estruturação das estratégias de investimento e da construção dos modelos de 

previsão. Neste capítulo também demonstramos os resultados obtidos pelos modelos 

deste trabalho, e comparamos os mesmos com os retornos das estratégias simples 

de seleção de ações (Magic Formula e Piotroski, separadamente). Comparamos 

também os resultados dos modelos deste trabalho com o retorno médio de mercado 

(Ibovespa) durante o mesmo período de análise. 

 

5.1. Período de análise 

 

Os dados utilizados nos experimentos foram retirados dos balanços e 

demonstrativos financeiros trimestrais divulgados pelas empresas listadas na bolsa 

de valores B3 SA, estando disponíveis por meio do software Economática.  

O histórico de dados abrange o período de dezembro de 1999 até setembro de 

2013: os trimestres de dezembro de 2013 até dezembro de 2017 ficaram fora do 

treinamento dos modelos pois foram utilizados para estimar o retorno real da 

estratégia (dados de teste), caso fosse implementada no final de 2013. A base de 

dados possui um total de 73 trimestres, sendo que cada um destes possui, em média, 

89 empresas.  

 

5.2. Filtros setoriais e de volume 

 

Devido as variações de volume negociado, e devido também a novas aberturas 

e fechamentos de capital, os grupos de ações variam de trimestre a trimestre: uma 

empresa presente na amostra de um determinado trimestre não necessariamente 

estará nas amostras dos trimestres posteriores, por exemplo. Por este motivo, para 

os experimentos, selecionamos para amostra somente ações que apresentaram, no 

trimestre de referência, um volume de negociação médio maior do que o equivalente 

a R$ 1 milhão diário nos níveis de preços atuais: ou seja, o limite de volume de 

negociação foi ajustado pela inflação.  

Foram excluídas do universo de ações as empresas do setor financeiro (bancos 

e seguradoras), devido ao fato de as métricas financeiras das mesmas não serem 
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comparáveis com os demais setores e por diferenças nas divulgações de balanços 

financeiros. 

Após a aplicação desses filtros, a base de treino apresentou um total de 4.588 

dados de entrada, e a base de teste apresentou um total de 1.936 linhas de entrada.  

 

5.3. Parâmetros dos modelos de predição 

 

Foram testados dois modelos de classificação: regressão logística e rede 

neural MLP. Referente à rede neural MLP, foram utilizadas duas camadas escondidas 

(40 neurônios cada), cujos neurônios possuíam função de ativação ReLU. Foram 

utilizados esses parâmetros por serem usuais em trabalhos anteriores analisados. 

Além disso, a regularização de dropout foi de 0,5, e os valores de Epoch e Batch 

foram, respectivamente, 20 e 8. 

Os algoritmos de ambos os modelos foram desenvolvidos em Python: 

linguagem aberta de alto nível, amplamente utilizada para programação de propósito 

geral (KUHLMAN, 2013). Foi utilizada também uma biblioteca de código aberto para 

aprendizado de máquina, denominada Tensorflow.   

A base de dados dos períodos de 1999 até 2013 foi dividida em duas partes: 

80% foi utilizada para treinamento do modelo e 20% para teste. Fizemos essa divisão 

para minimizar o problema de ocorrência de overfitting (sobreajuste) no processo de 

construção dos modelos, ou seja, construir modelos que explicariam muito bem os 

dados conhecidos da base de treino, porém sem capacidade de generalização para 

prever os dados desconhecidos da base de teste. Após ser confirmado que não houve 

ocorrência de overfitting, fizemos um novo treinamento, desta vez utilizando 100% dos 

dados de 1999 até 2013, e usamos os resultados para prever os portfólios de ações 

de 2014 até 2017. Desta forma, conseguimos verificar qual o desempenho de uma 

estratégia que investiria nas ações selecionadas pelos modelos. 

 

5.4. Resultados 

 

A acurácia do modelo de regressão logística foi de 0,5625 (para a previsão dos 

dados de 2013 a 2017). Para a rede neural MLP, o algoritmo de treinamento foi 

executado 100 vezes, com diferentes pesos iniciais sorteados aleatoriamente, para a 
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mesma base de dados (2013 a 2017), e a média de acurácia obtida foi de 0,5510. A 

tabela 5 abaixo mostra as métricas precisão e recall geradas pelos dois modelos.  

 

Tabela 5 - Comparação das métricas de desempenho 

 

 

Conforme o exibido na tabela 5, os modelos de regressão logística e de rede 

neural MLP, na média, geraram valores semelhantes para a métrica “precisão”. Por 

outro lado, o modelo de rede neural MLP apresentou um valor para a métrica recall 

maior, ou seja, neste modelo foram identificados menos casos de falsos negativos 

(em relação aos verdadeiros positivos) do que o modelo de regressão logística. 

No período de 2014 até 2018, o retorno médio de 12 meses do Ibovespa foi de 

9,3%, calculado trimestralmente. No mesmo período, o retorno médio de 12 meses 

das ações selecionadas pelo método de regressão logística foi de 11,4%. Para o 

modelo de rede neural MLP, as redes foram treinadas 100 vezes para a mesma base 

de entrada, e o retorno médio obtido em 12 meses foi de 7,7%, com um desvio padrão 

de 1,146%. Os retornos dos portfólios de ambos os modelos são demonstrados na 

tabela 6.  

Verificamos que a distribuição dos retornos médios gerados pelos 100 

treinamentos da rede neural MLP se assemelha a uma distribuição t de Student. 

Portanto, realizamos um teste estatístico em que a hipótese nula é a de que a média 

dos retornos da estratégia com rede neural MLP é igual à média de retornos da 

estratégia com regressão logística, e a hipótese alternativa é que as médias são 

diferentes. Para um intervalo de confiança (α) de 5% (bicaudal), podemos rejeitar a 

hipótese nula, ou seja, podemos afirmar que a média da população dos retornos da 

estratégia utilizando rede neural é diferente da média da população dos retornos 

utilizando regressão logística. 

Regressão 
logística

Rede Neural

Precision 0,42 0,41
Recall 0,38 0,43

Para  classe 1 (INVESTE)



37 
 

Tabela 6 - Retorno dos modelos e do Ibovespa 

 

 

Verificamos também que, a partir do primeiro trimestre de 2015 (excluindo o 

período de dezembro de 2013 até dezembro de 2014), tanto a proposta utilizando 

regressão logística quanto a de rede neural apresentaram retornos médios superiores 

ou bem próximos ao Ibovespa. Para este período, o modelo utilizando regressão 

logística apresentou um retorno médio das ações de 25,3% ao ano, contra um 

Ibovespa de 19,5%. Já a rede neural apresentou um retorno médio de ações de 19,4% 

ao ano, praticamente o mesmo retorno anual médio do Ibovespa. Utilizando os dados 

a partir de 2015, a acurácia do modelo de regressão logística passa a ser 0,5504, e a 

da rede neural (média das 100 amostras calculadas), 0,5488. Segue abaixo a tabela 

7 onde são demonstradas as métricas de desempenho utilizando dados a partir de 

março de 2015: 

 

Data do 
investimento na 

carteira

Retorno 
portfólio em 

12M - 
Regressão 

logística

Retorno 
portfólio em 
12M - Rede 
neural MLP

Retorno 
Ibovespa em 

12M

dez-13 -6% -10% -3%
mar-14 -8% -8% 1%
jun-14 -13% -15% 0%
set-14 -16% -18% -17%
dez-14 -7% -14% -13%
mar-15 3% -1% -2%
jun-15 10% 5% -3%
set-15 53% 43% 30%
dez-15 50% 42% 39%
mar-16 24% 32% 30%
jun-16 28% 27% 22%
set-16 32% 37% 27%
dez-16 46% 38% 27%
mar-17 37% 30% 31%
jun-17 16% 8% 16%
set-17 0% -7% 7%
dez-17 12% 0% 15%

Retorno anual 
médio das 

ações
11,4% 7,7% 9,3%



38 
 

Tabela 7 - Métricas de desempenho - previsão a partir de mar-2015 

 
 

 

Apesar dos dois modelos apresentarem retornos relativos ao Ibovespa 

melhores do que no período de 2013 a 2018, as métricas de desempenho não 

sofreram grandes variações de valores. 

Supostamente, a estratégia testada tende a ter retornos melhores que o 

Ibovespa quando o mercado como um todo está em tendência de alta (bull Market), 

porém em mercados pessimistas (bear markets), onde os preços das ações estão 

caindo, a estratégia tende a ter um desempenho pior do que o Ibovespa. No mercado 

acionário brasileiro, houve um período de bear Market entre 2013 – 2014, e um 

período de bull Market entre 2015 e 2018. 

 

5.5. Comparação das estratégias com simulações da Magic Formula e 

Piotroski 

 

Para o mesmo universo de ações, e dentro do mesmo período analisado (de 

2013 até 2017), replicamos as estratégias Magic Formula e Piotroski separadamente, 

para compararmos os resultados. 

Para a Magic Formula, em cada um dos trimestres, foram classificadas como 

INVESTE (1) os 20% de ações mais bem ranqueadas pelos índices Yield e Return on 

Equity (ROE), e todas as demais classificadas como NÃO INVESTE (0). Caso 

investíssemos desta maneira, obteríamos um retorno médio anual de 7,8% por ação, 

ou seja, semelhante ao retorno obtido pela estratégia utilizando rede neural MLP e 

abaixo do retorno do próprio Ibovespa. 

Para o método Piotroski, a simulação de investimento foi realizada da seguinte 

forma: 

 

i) No final de cada trimestre, foram selecionadas os 40% de ações com 

melhor índice Price to Book. Estas empresas foram selecionadas dentro 

Regressão 
logística

Rede Neural

Precision 0,40 0,39
Recall 0,34 0,51

Para  classe 1 (INVESTE)
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do mesmo universo de ativos utilizado nos modelos de regressão 

logística e rede neural MLP. Foi utilizado o percentual de 40% para que 

todos os períodos apresentassem no mínimo 10 ações após o filtro de 

Price to Book.  

 

ii) Deste grupo de 40% de ações, todas as que obtivessem uma pontuação 

do F-score maior do que 5, receberam a classificação 1 (INVESTE), 

enquanto todas as demais foram classificadas como 0 (NÃO INVESTE). 

 

Caso investíssemos em uma estratégia baseada nessa simulação, o retorno 

médio das ações selecionadas seria de 14,3% ao ano, ou seja, este método de 

investimento teria um desempenho melhor do que as estratégias propostas neste 

trabalho.  

 Segue abaixo a tabela 8, com um resumo dos retornos de cada método de 

seleção de ações: 

 

Tabela 8 - Métodos de seleção de ações - resumo 

 

 

Na tabela acima podemos verificar que a estratégia mais rentável para este período 

foi o Piotroski simples, e a menos rentável foi a Magic Formula simples. A estratégia 

utilizando rede MLP obteve retornos piores do que a estratégia utilizando regressão 

logística, e piores também do que o índice Ibovespa. Apenas as estratégias Piotroski 

simples e utilizando regressão logística obtiveram retornos acima da média de 

mercado, medida pelo índice Ibovespa. 

 

  

Estratégias
Retorno médio das 
ações investidas

% de Melhora em 
relação ao Ibovespa

Ibovespa 9,3% -
Magic Formula 7,8% -1,5%

Piotroski 14,3% 5,0%
Proposta com Regressão Logística 11,4% 2,1%

Proposta com Rede MLP (*) 7,7% -1,6%
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6. CONCLUSÃO 

 

Procuramos, por meio deste trabalho, utilizar modelos de classificação para 

obter uma estratégia de investimento em ações que apresentasse desempenho 

melhor do que a média de mercado (Ibovespa), e melhor também do que estratégias 

simples de seleção de ações. Construímos uma variável dependente binária, 

classificando as ações dentro do nosso universo em INVESTE (1) e NÃO INVESTE 

(0). Utilizamos também quatro variáveis independentes (features), na tentativa de 

obter uma boa acurácia em nossos modelos de predição. 

O modelo de regressão logística se mostrou eficaz na construção da estratégia 

de investimento, uma vez que apresentou retornos maiores do que Ibovespa no 

período analisado. Por outro lado, o modelo de rede neural MLP apresentou um 

retorno pior do que a média de mercado. Ambos os modelos não foram melhores do 

que estratégias simples de seleção de ações (Magic Formula e Piotroski).  

Dentre as estratégias analisadas, o método de Piotroski, aplicado 

isoladamente, se mostrou o melhor investimento dentre os demais, sendo que este e 

o modelo de regressão logística foram os únicos a obterem retornos expressivamente 

acima do Ibovespa. 

Outra observação é que, durante a predição das ações para se investir, seria 

melhor um algoritmo que minimizasse as previsões de falsos positivos, mesmo que 

isto representasse uma menor quantidade de ações “recomendadas”: um modelo que 

indicasse o investimento em um ativo “ruim” (que acabasse apresentando um retorno 

baixo nos 12 meses subsequentes) provavelmente apresentaria pior desempenho do 

que um modelo que indicasse menos ações para se investir, mas que evitasse 

investimentos que não deveriam ser feitos. 

Observamos também o fato de que as estratégias utilizando fatores de “valor” 

e “qualidade” tendem a ter um desempenho melhor do que a média de mercado em 

períodos de bull Market (alta dos preços de ações); por outro lado, em períodos de 

bear Market (viés de baixa de preços), as estratégias tendem a ter piores 

desempenhos. 

Durante a elaboração deste trabalho, conseguimos extrair informações 

financeiras completas apenas a partir do ano de 1999; mesmo assim, alguns dados 

não foram possíveis de serem agregados (tais como “emissão de novas ações no 

período”, que é uma das métricas do F-score). Caso obtivéssemos dados de 
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demonstrativos financeiros de mais períodos (anteriores a 1999), talvez pudéssemos 

obter melhores índices de acurácia para os modelos. Além disso, houve uma limitação 

para os modelos de predição que foi a quantidade de companhias brasileiras listadas 

em bolsa e que apresentem ações negociadas com liquidez. 

 

6.1. Próximos passos 

 

Em mercados mais maduros, tais como dos EUA ou Japão, há um maior 

número de investidores e de empresas com ações listadas em bolsa, o que torna estes 

mercados mais líquidos e mais propícios a aplicação de estratégias de seleção de 

ativos. Portanto, um próximo passo seria aplicar a mesma estratégia em mercados 

mais maduros, tais como o norte-americano, e verificar se apresentariam resultados 

positivos. 

Em um próximo passo, os modelos de rede neural MLP e Regressão logística 

poderiam ser testados utilizando um método diferente para classificar a variável 

dependente, além de novas features poderem ser inseridas. Pode-se também avaliar 

os modelos utilizando uma janela temporal maior do que a deste trabalho. Além disso, 

seria possível avaliar os retornos de cada modelo levando em consideração o desvio-

padrão dos mesmos (retorno ajustado ao risco). 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 – Distribuição dos retornos da amostra de rede neural MLP 

 

Apêndice 2 – Retorno da estratégia Magic Formula 

 

Magic Formula
Data do 

investimento na 
carteira

Retorno portfólio 
em 12M (estratégia) 

(a)

Retorno Ibovespa 
em 12M (b)

Alpha (a - b)

dez-13 -12% -3% -9%
mar-14 -11% 1% -12%
jun-14 -23% 0% -23%
set-14 -26% -17% -9%
dez-14 -18% -13% -5%
mar-15 -4% -2% -2%
jun-15 5% -3% 8%
set-15 68% 30% 39%
dez-15 42% 39% 3%
mar-16 34% 30% 4%
jun-16 30% 22% 8%
set-16 37% 27% 9%
dez-16 31% 27% 4%
mar-17 33% 31% 2%
jun-17 18% 16% 2%
set-17 -2% 7% -9%
dez-17 5% 15% -10%

Retorno anual 
médio das ações

7,8% 9,3% -1,5%
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Apêndice 3 – Retorno da estratégia Piotroski 

Citações para 

bibliografia ficar automática 

 

 

 

 

 

Piotroski
Data do 

investimento na 
carteira

Retorno portfólio 
em 12M (estratégia) 

(a)

Retorno Ibovespa 
em 12M (b)

Alpha (a - b)

dez-13 -15% -3% -12%
mar-14 -9% 1% -11%
jun-14 -27% 0% -27%
set-14 -20% -17% -4%
dez-14 -14% -13% 0%
mar-15 5% -2% 7%
jun-15 27% -3% 30%
set-15 76% 30% 47%
dez-15 73% 39% 34%
mar-16 23% 30% -7%
jun-16 27% 22% 5%
set-16 32% 27% 5%
dez-16 46% 27% 20%
mar-17 35% 31% 4%
jun-17 17% 16% 2%
set-17 30% 7% 23%
dez-17 31% 15% 16%

Retorno anual 
médio das ações

14,3% 9,3% 5,0%


