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Resumo 

Esta dissertação contribui com as pesquisas sobre value investing no Brasil, analisando 

os fundos brasileiros que adotam tal filosofia. Seu objetivo é identificar alguns dos 

fatores que influenciam as decisões dos gestores de value investing a manterem um 

ativo em sua carteira e a comprarem esses ativos. Secundariamente, é objetivo 

identificar algumas características sobre os fundos e sua aderência aos critérios 

formalizados na literatura. 

Os resultados mostram que as variáveis que influenciam o gestor a manter uma ação na 

carteira são: maior estabilidade no Lucro por Ação, alto ROA, alta Margem Bruta, 

tamanho da empresa e liquidez das ações. O índice Preço/Lucro é a única variável que 

influencia significativamente o momento da compra em um dos testes. Todos os fundos 

de value investing têm retorno maior que o Ibovespa no período amostral, com menor 

risco. A maioria dos fundos utiliza poucos instrumentos de investimento – basicamente 

ações e renda fixa. 

Palavras Chave: value investing, fundos, investimento, ações. 

 

Abstract 

This work contributes to research on value investing in Brazil, analyzing the Brazilian 

funds that adopt this philosophy. The goal is to identify some of the factors that 

influence the decisions of managers of value investing to maintain an asset in the 

portfolio and to buy assets. Other goals are to identify some characteristics about the 

funds and their adherence to the criteria formalized in the literature. 

The results show that the variables that influence the manager to maintain an action in 

the portfolio are: greater stability in earnings per share, high ROA, high gross margin, 

company size and liquidity of the shares. The index Price / earnings is the only variable 

that significantly influences the time of purchase in one of the tests. All funds value 

investing have higher return than the Bovespa index in the sample period, with less risk. 

Most funds use a few investment instruments - primarily equity and fixed income. 

 

Keywords: value investing, funds, investment, equities.  
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1. Introdução 

Um fundo de investimento é uma organização formada pela união de vários investidores 

que se juntam para a realização de um investimento em comum. No Brasil, os fundos 

são obrigados a contar com uma administradora e com uma gestora que cuida da 

estratégia de montagem da carteira de ativos do fundo. (CVM, 2012). 

Os investidores gostariam de entregar seus investimentos para um gestor com talento 

para selecionar ativos que mais sobem quando o mercado está em alta – proporcionando 

ganhos superiores à média do mercado – e para posicionar o fundo com uma carteira 

que evite perdas maiores que a média do mercado em um período de crise. 

Ao longo do tempo, os gestores de investimentos em ações foram desenvolvendo, 

testando e aprimorando suas filosofias de investimento. Greenwald et al. (2001) fazem 

uma classificação das filosofias de investimento, reproduzida no seguinte diagrama: 

Ilustração I 

 

No lado esquerdo da figura, está a abordagem value investing, caracterizada por sua 

investigação microfundamentalista, baseada no longo prazo. Os autores explicam que os 

value investors estudam o ativo individualmente, olhando a história da empresa e 

observando como os preços das ações variaram em resposta a fatores econômicos que 

possam influenciá-lo, tais como: lucros, condições do setor, introdução de novos 

produtos no mercado, melhorias tecnológicas na produção, mudanças na administração, 

aumento na demanda, alterações nos níveis de alavancagem, investimentos em novas 

Abordagens de Investimento

Longo Prazo Mercados Eficientes

• Alocação de Ativos

• Minimização de Custos

Curto Prazo

Fundamentalista

Valor

Técnica

• Momento

• Padrões de preço e 

volume

Mudanças

• Preço Atual + expectativa 

de mudança

• Micro

• Macro

Fundamentalista

Valor

Níveis

• Preço de mercado 

versus valor

Ilustração I – Tipos de abordagens de Investimentos

Adaptado de Greenwald et al. (2001, p.5) 
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plantas e equipamentos, aquisições de outras companhias ou linhas de negócio, entre 

outros. 

Ainda seguindo a abordagem fundamentalista, mas com o foco mais de curto prazo, 

estão os macrofundamentalistas, que utilizam um tipo de análise também conhecida 

como Top Down. Essa abordagem de investimento consiste em olhar para o cenário 

geral da economia mundial e, em seguida, ir descendo na análise até chegar aos ativos 

mais promissores no sentido de gerar retorno. Depois de olhar para o cenário geral 

mundial, os diferentes setores são analisados a fim de selecionar aqueles que devem 

apresentar um bom desempenho e superar o mercado. A partir deste ponto, as ações de 

empresas específicas são analisadas e aquelas que têm maior expectativa de gerar 

retornos são escolhidas na montagem da carteira. 

Já a análise técnica, muitas vezes colocada como filosofia oposta à fundamentalista, 

procura identificar padrões e tendências de preços nos mercados, explorando tais 

padrões para realizar suas operações. Investidores que seguem essa filosofia utilizam 

diversos métodos e ferramentas, sendo o estudo de gráficos de preços o principal deles. 

Eles acreditam que os padrões gerados pelos movimentos no preço dos ativos geraram 

oportunidades de ganho no passado, e que é possível utilizar essas informações para 

inferir os novos movimentos dos preços. 

Na extrema direita do gráfico, está a abordagem quantitativa, baseada na teoria dos 

mercados eficientes. Pan (2003) define a análise quantitativa como uma corrente focada 

na investigação e no desenvolvimento de modelos computacionais matemáticos 

aplicados aos mercados financeiros, que tentam prever o comportamento do mercado de 

forma consistente e sistemática. A ampla utilização de computadores, a disponibilidade 

de dados e o interesse de profissionais das ciências exatas pelo mercado financeiro 

(estatísticos, físicos, programadores e matemáticos) são algumas das razões para o 

recente crescimento do uso da análise quantitativa em finanças.  

Value investing ou “investimento em valor” é uma filosofia de investimento que 

combina a análise fundamentalista com a presença de alguns conceitos como: desconto 

com relação ao book value, margem de segurança, vantagens competitivas, alto dividend 

yields e baixos múltiplos Preço/Lucro. 

É possível dizer que o value investing surgiu com a publicação de “Security Analysis” 

de Benjamin Graham e David Dodd, em 1934 – Greenwald et al. (2001). Os autores, ao 

longo do livro, descrevem a abordagem e suas técnicas de investimento, visando o 

sucesso dos investimentos, independentemente do ciclo de mercado. 

Outro livro de Graham que posteriormente complementou a divulgação das técnicas de 

investimento é “O Investidor Inteligente” (1949). Graham muitas vezes recebe créditos 

como criador da profissão de analista de ações e é um dos fundadores do Chartered 

Financial Analyst (CFA). 
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Além de sua contribuição acadêmica, com publicações e como professor de Columbia, 

Graham também ficou conhecido por ter sido o mentor de Warren Buffett, terceiro 

homem mais rico do mundo (Forbes 2012). Buffett, que no início de sua carreira optava 

por maior diversificação e mantinha o foco em aspectos quantitativos de seus 

investimentos (índices P/L e P/VP), ao longo dos anos e sob a influência de seu sócio na 

Berkshire Hathaway, Charlie Munger, passou a preferir a concentração e o foco em 

aspectos qualitativos (identificar vantagens competitivas e sua durabilidade) e, dessa 

forma, divergiu do estilo original de Graham. (CVIB, 2012) 

De acordo com os dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da amostra 

desta dissertação, o fundo brasileiro mais antigo que se tem registro e que pratica value 

investing é o Dynamo Cougar, ativo desde setembro de 1993. 

A disseminação de fundos com a filosofia value investing ocorre ao longo do ano de 

2009 e início de 2010, passando de um total de oito fundos, em dezembro de 2008, para 

vinte fundos em março de 2010.  

O objetivo dessa dissertação é (i) identificar os fatores mais significativos para um ativo 

estar presente na carteira de um fundo com filosofia value investing e (ii) identificar 

quais fatores influenciam o momento da compra de um ativo por um gestor de valor. 

Como objetivo secundário, essa dissertação faz uma análise sobre os fundos de value 

investing brasileiros, observando: (iii) se os fundos seguem alguns dos critérios 

formalizados pela literatura; (iv) se os fundos tiveram desempenho melhor que a média 

do mercado no período amostral – atentando ao risco; e (v) quais as características 

gerais dos fundos de value investing no Brasil: patrimônio e classes de ativos 

investidos.  

Primeiramente será apresentada uma revisão bibliográfica sobre value investing. Em 

seguida, são apresentados os problemas que essa dissertação busca esclarecer e a 

metodologia utilizada. Na seção seguinte são apresentados os resultados obtidos. Ao 

final, é apresentada a conclusão do trabalho. No Apêndice, é possível encontrar o 

material institucional dos fundos da amostra. O Anexo traz os resultados das regressões 

rodadas no software Stata. 
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2. Revisão Bibliográfica 

A revisão bibliográfica procura caracterizar alguns conceitos de value investing: os 

indicadores econômico-financeiros utilizados para as montagens das carteiras de valor, 

a comparação entre valor intrínseco e valor de mercado, vantagem competitiva, Margem 

de Segurança, Círculo de Competência, Catalisadores, Gestão Ativa de Empresas – que 

aborda a questão da Governança Corporativa – e a relação das small caps com value 

investing. 

2.1 Indicadores econômico-financeiros 

A seleção de ativos com base em uma série de filtros é conhecida como filtragem 

passiva, criação de Benjamin Graham e David Dodd, em 1951 (Artuso e Neto, 2010). 

Nos primórdios da análise fundamentalista, eles identificaram certas características nas 

empresas – tais como boa gestão, baixo risco e bons lucros – como elementos 

determinantes para que as ações dessas empresas tivessem um desempenho acima da 

média. Os autores traduziram essas características qualitativas em critérios quantitativos 

e que, portanto, podem ser usados na identificação de ativos com possibilidade de 

auferirem retornos acima da média. 

Diversos artigos acadêmicos utilizam principalmente os filtros de Preço Lucro (P/L, 

Price Earnings ou P/E) e os filtros de Valor de Mercado/Valor Patrimonial (VM/VP, 

Book Value / Market Value, BV/MV, Preço/Valor Contábil, Preço/Valor Patrimonial 

por Ação, P/VPA ou a relação inversa) para montar carteiras hipotéticas e comparar a 

evolução delas com relação à média do mercado. 

Fama e French (1992) mostraram que duas variáveis – tamanho da empresa e a relação 

de VM/VP – são responsáveis por parte dos retornos das ações. Para eles, se as ações 

têm seus preços definidos pelo mercado (Hipótese dos Mercados Eficientes), as 

diferenças sistemáticas nos retornos são devidas às diferenças no risco. Em 1993, eles 

confirmaram que as carteiras construídas com fatores de risco relacionados ao tamanho 

(Small Minus Big) e ao VM/VP aumentaram substancialmente os retornos de uma 

carteira. Mais informações sobre os artigos de Fama e French estão na seção sobre small 

caps. 

Santos (2010) aplica um modelo de Lakonishok, Shleifer e Vishny (2004) e 

Athanassakos (2009) de value investing no mercado acionário brasileiro, fazendo filtros 

de índice Preço/Lucro (P/L) e Valor de mercado/Valor Patrimonial (VM/VP). Conclui 

que ambas as estratégias utilizadas individualmente superam as carteiras de 

investimento em crescimento com riscos menores. Além disso, o autor faz o teste 

utilizando os dois filtros ao mesmo tempo e conclui que a estratégia que utilizou apenas 

o filtro P/L traz resultados superiores às outras. Para dar mais confiabilidade à análise, 

Santos faz o teste para a economia em diversos estados, de 1989 a 2009: mercados de 

baixa, mercados de alta, recessões e recuperações.  
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Lakonishok e Chan (2002) apontam que as evidências sugerem que investimento em 

valor realmente gera retornos superiores à média do mercado não só nos Estados 

Unidos, como também em outros países. Os autores não chegam a fazer nenhum teste 

empírico nesse artigo, mas evidenciam que outros autores utilizam filtros de P/E e 

BV/MV. 

Salgueiro (2007) comparou a filosofia de investimento de Benjamin Graham e Warren 

Buffet aplicada ao mercado brasileiro e obteve resultados superiores à média do 

mercado. O autor, após descrever as bases do modelo de investimento dos investidores, 

traduziu a filosofia em alguns filtros econômicos financeiros além do P/E e BV/MV e 

faz uma simulação com carteiras teóricas no período de 1997 a 2001. Os resultados 

mostram rentabilidades acumuladas de 646,65% (abordagem Graham) e 603,15% 

(abordagem Buffett) frente a 277,56% do retorno do Ibovespa no período. Artuso e 

Neto (2010) alertam que, nesse trabalho, a comparação da rentabilidade não foi ajustada 

ao risco e nem foram feitos testes estatísticos sobre a significância dos retornos. 

No mesmo artigo, Artuso e Neto comentam sobre os “filtros de Graham” (baseados em 

múltiplos de mercado e indicadores econômico-financeiro), e definem value investing 

como: 

De forma resumida, o investimento em valor concentra-se em 

empresas grandes e consolidadas no mercado, com taxas de 

crescimento estável, maior distribuição de dividendos e baixos 

múltiplos preços por lucro (P/L) e preço por valor contábil (P/VC). 

A oposição a esses conceitos são as ações de crescimento, que 

possuem altas taxas de crescimento, distribuição pequena ou 

inexistente de dividendos e altos múltiplos P/L e P/VC que refletem 

uma grande expectativa sobre os lucros futuros. (Artuso e Neto, 

2010). 

Os autores se propõem a montar uma carteira com base nos filtros de Graham de 1998 a 

2009 e obtém resultados superiores à média do mercado. 

Outro trabalho que tenta descrever a filosofia de Buffet e Graham é de Machado (2008). 

A exemplo de Salgueiro (2007), ele aborda alguns elementos dos investidores 

representantes da filosofia value investing, mas não realiza nenhum teste empírico para 

provar a superioridade das filosofias de investimento. 

Pietroski (2000) realiza um estudo com empresas americanas, definindo nove 

indicadores fundamentalistas para atestar a saúde financeira das empresas. As empresas 

são classificadas com variáveis dummy para cada indicador e ao final recebem um F-

Score agregado. Após essa seleção, o autor monta diferentes carteiras para testar os 

resultados. Estratégias de compra de carteiras com alta pontuação (carteira de valor) 

geraram resultados 7,4% maiores que do mercado. Carteiras em que ocorre compra das 

empresas com boa pontuação e venda das com baixa pontuação (carteira de 
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crescimento) mostram resultados 23% acima do mercado, na média anual para o 

período 1976-1996. 

Almas e Duque (2008), da Universidade Técnica de Lisboa, aplicam a metodologia de 

Pietroski (2000) às empresas europeias. Os resultados foram ainda mais positivos que os 

do estudo original: a rentabilidade anual foi 9,2% superior ao mercado. 

Eli Bartov e Myungsun Kim (2004) definem value investing como:  

Value investing concerns buying (selling) stocks when their price is 

low (high) relative to some fundamental benchmarks such as 

earnings, cash from operations, dividends, or accounting book 

value. 

Em seu artigo, eles estudaram estratégias combinando Valor patrimonial/Valor de 

Mercado e accruals. Os accruals são definidos como o resultado líquido antes de 

resultados extraordinários deduzido do fluxo de caixa operacional, divididos pelo ativo 

total. O modelo de Bartov e Kim, seguindo um trabalho de Sloan (1996), consiste em 

comprar ações com um elevado BV/MV e um reduzido accruals e vender ações com 

reduzido BV/MV e elevados accruals. A conclusão a que chegam é que os filtros 

combinados geram retornos maiores do que aqueles que utilizam apenas o BV/MV, sem 

aumentar o risco.  

Galdi e Lopes (2008) investigam a relevância da informação contábil para mercados de 

capitais de países emergentes, analisando se existe relação de longo prazo e de 

causalidade entre o lucro contábil e o preço das ações de empresas da América Latina. 

A metodologia é relativamente inovadora, pois são utilizados testes de co-integração e 

causalidade de Granger.  As evidências apontam que existe um relacionamento de longo 

prazo entre o lucro e os preços das ações. Contudo, não se pode estabelecer uma relação 

clara de causalidade entre essas duas variáveis. 

Gewehr (2007), em sua dissertação, verifica se é possível superar o Ibovespa no longo 

prazo, utilizando indicadores relativos. O autor escolheu quatro indicadores: 

Preço/Lucro, Valor da Empresa/EBITDA, Preço Patrimonial (P/VPA) e Valor da 

Empresa/Receita Líquida. O autor chega à conclusão que é possível obter desempenho 

superior ao Ibovespa, principalmente utilizando carteiras de valor baseadas em menor 

Preço/Lucro projetado e/ou passado. Outros indicadores de valor como Preço/Valor 

Patrimonial e Valor da Empresa/EBITDA também desempenharam bem com relação à 

média do mercado. 

Schmidt (2009) investiga a relação entre alavancagem financeira e o efeito book-to-

price. O autor testa o fenômeno aplicando a metodologia de decomposição do índice 

Patrimônio Líquido/Preço (PL/P), de Penman, Richardson e Tuna (2007), no mercado 

brasileiro de ações entre 1997 e 2008. O índice PL/P é decomposto em dois fatores: 

operacional (relativo à operação da empresa) e financeiro (alavancagem financeira).  As 

relações de cada fator com os retornos futuros, assim como a relação da interação entre 
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ambos, são avaliadas na amostra. A análise empírica demonstra resultados compatíveis 

com as teorias de precificação do risco (maior o risco, maior o retorno esperado) e 

diferentes dos resultados encontrados no mercado norte-americano por Peaman no que 

concerne à alavancagem financeira.  

Galdi (2008), em sua tese de doutorado, analisa os subconjuntos de empresas com alto 

índice PL/P (proxy de risco) e/ou baixo BCGI (proxy de governança) e simula 

estratégias de carteiras de investimento. Entre outras conclusões, assim como Piotroski 

(2000), as evidências do autor apontam para um retorno superior de carteiras com alto 

PL/P. 

Bird e Casavechia (2007), discordando de outros autores, argumentaram que, embora 

seja bem documentado que ações de valor superam ações de crescimento ao longo de 

um ciclo de mercado, na verdade, a maioria de ações de valor têm desempenho inferior 

à média de mercado em um período maior que um ano. Para eles, as métricas de 

avaliação de empresa podem nos dizer se uma ação está potencialmente cara ou barata, 

mas não se ela vai experimentar uma correção do mercado. As conclusões a que chegam 

são: (i) existe eficácia na introdução de um elemento de tempo na seleção de valor e 

ações de crescimento, (ii) o sentimento indicador domina completamente o indicador de 

saúde financeira, quando se tenta identificar as ações de maior valor, e (iii) ambos os 

indicadores contribuem para a identificação das ações de alto/baixo crescimento. 

Dessa forma, observa-se que diversos artigos acadêmicos testam a superioridade das 

estratégias de filtros ou de montagens de carteiras, segmentando empresas em 

determinados conjuntos de indicadores econômico-financeiros, como proxy de value 

investing. Normalmente, essas estratégias chegam a resultados superiores à média do 

mercado e com riscos menores. 

2.2 Valor intrínseco x Valor de mercado 

Greenwald et al (2001) discutem sobre a questão do Valor Intrínseco, conceito 

fundamental em value investing.  

Para encontrar o valor intrínseco de um ativo são apresentados diferentes métodos de 

avaliação de empresas (valuation). Os autores argumentam que o método de Graham e 

Dodd possui vantagens práticas significantes com relação aos métodos atuais 

tradicionais, tais como Fluxo de Caixa Descontado, análise por múltiplos e análise de 

sensibilidade. 

O método de Graham e Dodd, bem menos conhecido que os tradicionais, e que merece 

um maior aprofundamento, baseia-se em três elementos: (i) Assets Value, (ii) Earnings 

Power Value e (iii) Growth Value. Fundamentalmente, o método confere mais 

relevância ao entendimento da situação econômica em que a empresa se encontra no 

momento da avaliação, em detrimento da previsibilidade dos fluxos futuros. 
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(i) A análise do valor dos Assets é feita, basicamente, iniciando-se a partir das 

primeiras linhas do ativo, no Balanço Patrimonial, e conferindo uma 

probabilidade de elas estarem corretas, de acordo com seu real valor de 

mercado. As linhas de cima são praticamente seguras em conferir a 

totalidade do valor de mercado: disponibilidades e aplicações financeiras. 

Descendo na ordem comum das rubricas, a probabilidade vai caindo até 

chegar a itens de valor de mercado duvidosos, como, por exemplo, o ativo 

intangível. 

Caso exista uma discrepância entre o valor de livro e o valor de mercado, a 

diferença pode ser corrigida para cima também. Um exemplo seriam os 

terrenos em que o valor de livro, normalmente, diverge do valor de mercado, 

caso não seja usado um mecanismo de reavaliação de ativos no padrão 

contábil. 

Da mesma maneira que se avaliam os ativos, a métrica é utilizada para os 

itens do passivo, valorando-os a preços de mercado. Para se chegar ao valor 

da empresa, basta subtrair o passivo do ativo. 

Entretanto, para a avaliação dos ativos e passivos de menor certeza sobre o 

real valor, é interessante colocar um viés, dependendo do estágio de 

maturação do setor em que as empresas atuam. 

Para empresas em que o setor de atuação está em declínio, o método de 

avaliação é útil, porém pode ser mais severo, conferindo menores 

probabilidades de o valor do balanço estar correto. Seria o “valor de 

liquidação” dos ativos, item a item, onde o valor das partes quase nunca é 

maior que o conjunto dos itens. 

Por outro lado, caso o setor esteja estável, os ativos devem ser avaliados aos 

seus “Custos de Reprodução”, ou seja, o valor que a empresa pagaria para ter 

os mesmos bens no estado em que estão na época de avaliação (usados, 

novos, alugados etc). 

Apesar de adotar pesos diferentes em situações diferentes, os autores 

argumentam que, mesmo que haja incorreções na avaliação dos ativos, o 

método é mais confiável do que a previsão do fluxo de caixa de dez anos a 

frente do período de avaliação. 

Por último, ressaltam que o método é útil no caso da firma não ter vantagem 

competitiva (ou ter desvantagens competitivas) – quando existem essas 

vantagens, o segundo elemento (Earnings Power Value) torna-se mais 

relevante. 

Dennis Jean-Jacques (2002) mostra um exemplo bastante ilustrativo de como 

calcular o valor da firma pelo método da reavaliação dos Ativos, com as 

probabilidades que atribui para cada espécie de ativo em destaque: 
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Ilustração II 

 
 

(ii) Depois do Valor dos Ativos, o Earnings Power Value (EPV) ou o Franchise 

Value é o segundo método mais confiável de avaliação de empresas, para 

Greenwald et al. (2001). O método consiste, basicamente, em ajustar a 

Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e o Fluxo de Caixa de 

modo que seja possível chegar a um lucro sustentável no longo prazo. Os 

ajustes podem ser feitos a depender de diversos fatores, tais como: excluir 

contas não recorrentes, ajustes de investimentos e depreciações visando 

apenas repor os ativos da firma, levar em consideração a maturidade e o 

estágio da firma no ciclo de negócios, remover diferenças geradas por 

períodos transitórios, entre outros. 

Após as reclassificações do DRE e do Fluxo de Caixa, aplica-se uma 

fórmula bastante semelhante à Perpetuidade do Método por Fluxo de Caixa 

Descontado: 

 

EPV = Lucro ajustado/ R 

 

Onde R é uma estimativa para o custo de capital requerido.  

O valor do crescimento é ignorado, pois, na visão dos autores, sem vantagem 

competitiva o crescimento não traz valor – o retorno do capital é suficiente 

apenas para cobrir seu custo, não deixando nenhum ganho extraordinário aos 

que investiram anteriormente. 

Três situações podem ocorrer na comparação entre o EPV e o Valor dos 

ativos: 

Ilustração II – Avaliação dos Ativos

Fonte: Dennis Jean-Jacques (2001, P.116) 
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 EPV menor que o Valor dos Ativos: os gestores da empresa não 

estão fazendo seu trabalho para extrair a produtividade dos ativos que 

têm. A solução é interferir na gestão. 

 EPV próximo ao Valor dos Ativos: essa é uma situação típica que 

ocorre em empresas de setores que não oferecem vantagens 

competitivas (a estrutura de preços e custos deve refletir isso). 

 EPV maior que o Valor dos Ativos: é um sinal de que existe 

vantagem competitiva, a diferença entre os valores da empresa é 

chamada de franchise value (valor da franquia). A principal 

característica que pode ser apontada nesse caso é que a empresa lucra 

mais do que ela é requerida para remunerar o custo de seus ativos. 

 

(iii) Growth Value. Os autores dizem que este é o mais incerto e mais difícil 

método de estimação. O motivo de que nem todo aumento de lucro se traduz 

em maior valor da empresa é justificado pela maior necessidade de 

investimentos em mais ativos, capital de giro, fábricas e equipamentos. Para 

empresas que não possuem vantagens competitivas, os novos investimentos 

produzem retornos apenas suficientes para empatar com o custo de capital. 

O único crescimento que cria valor é aquele de empresas que possuem 

vantagem competitiva. Caso satisfeita essa condição, adota-se uma taxa de 

crescimento semelhante à da Perpetuidade no modelo de Fluxo de Caixa 

Descontado para se chegar ao valor da empresa. 

Os autores concluem que o valor da empresa deve estar próximo ao valuation utilizando 

o último método (Growth Value), mas que as melhores percepções estão na comparação 

entre os três métodos, principalmente para descobrir se a firma está operando abaixo do 

seu limite de capacidade e se pode existir algum fator que indique uma vantagem 

competitiva. 
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Ilustração III 

 

2.3 Vantagem Competitiva 

Vasconcelos e Cyrino (2000) fazem uma revisão da literatura sobre teorias de Estratégia 

Empresarial que tratam da questão da vantagem competitiva. Eles dividem as correntes 

que explicam a Vantagem Competitiva em uma matriz de dois eixos. 

O primeiro eixo classifica os estudos segundo sua concepção da origem da Vantagem 

Competitiva: 

 Vantagem Competitiva é um atributo de posicionamento, exterior à organização, 

derivado da estrutura da indústria, da dinâmica da concorrência e do mercado. 

 Vantagem Competitiva é um fenômeno decorrente primariamente de 

características internas da organização. 

O segundo eixo está relacionado às premissas de concorrência, e se divide entre os 

autores que consideram a vantagem competitiva um fenômeno estático e os autores que 

a consideram dinâmica. A figura abaixo sintetiza as correntes das origens da vantagem 

competitiva. 

Confiabilidade 

da avaliação

Valor

intrínseco

Asset Value: 

Custos de reprodução dos ativos

Earnings Power Value

• É o Franchise Value

Growth Value

• Só é alcançado com Franchise Value

e Vantagens Competitivas

Ilustração III - Fontes de Valor

Adaptado de Greenwald et al. (2001, p. 44)
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Ilustração IV 

 

Porter (1980) propõe uma estrutura composta por cinco forças competitivas e seu 

objetivo é explicar as razões para o grau de atratividade de uma indústria. A primeira 

força é a (i) rivalidade entre organizações competidoras. Os concorrentes de um mesmo 

setor são ameaçados por duas outras forças: (ii) a entrada potencial de novos 

competidores e (iii) o desenvolvimento potencial de novos produtos. Além disso, a 

rivalidade entre as organizações também é balizada pelo poder de barganha dos (iv) 

fornecedores e dos (v) compradores. 

Bicho e Baptista (2006) fazem uma relação do conteúdo de cada uma das cinco forças 

de Porter. Os pontos descritos a seguir são fundamentais para o investidor em valor 

descobrir se existem vantagens competitivas e, posteriormente, avaliar se elas são 

duráveis ou não. 

A entrada de novos concorrentes deve ser combatida pelas firmas criando-se barreiras 

diversos tipos: economia de escala, diferenciação do produto, imagem de marca, 

necessidades de fundos, custos de mudanças acesso aos canais de distribuição, know-

how (inclusive patentes), acesso favorável a matérias-primas, curva da experiência, 

política do governo, retaliação esperada. 

As empresas também podem sofrer nas duas pontas de seus negócios – clientes e 

fornecedores –, por isso devem atentar aos fatores que podem fazer com que seja difícil 

criar uma vantagem competitiva. 

Pelo lado dos fornecedores as empresas podem sofrer: concentração, inexistência de 

produtos substitutos, diferenciação das entradas, custos de mudança de fornecedores, 

importância do volume do fornecedor, custo em relação ao total comprado na indústria, 

riscos de integração a jusante. 

Pelo lado dos clientes as empresas podem sofrer: concentração, volume das suas 

compras, inexistência de diferenciação, custo de mudança reduzidos (para seu cliente) 

1 – Análise estrutural da Indústria

Organização industrial: Modelo SCP

Análise de Posicionamento

(Porter) 

2 – Recursos e Competências

Teoria dos Recursos

3 – Processos de Mercado

Escola Austríaca

(Hayek, Schumpeter)

4 – Capacidades Dinâmicas

Teoria das Capacidades Dinâmicas

Estrutura da indústria

Estática: equilíbrio e estrutura

Processos de Mercado

(market process)

Dinâmica: mudança e incerteza

A Vantagem competitiva explica-se 

por fatores externos (mercados, 

estrutura das indústrias)

A Vantagem competitiva explica-se 

por fatores internos específicos à 

firma

Ilustração IV - As correntes Explicativas da Vantagem Competitiva

Fonte: Vasconcelos e Cyrino (2000, P.23)
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ou elevados (para a própria empresa), ameaça de integração a montante, disponibilidade 

das informações (preços, procura, etc), produtos substitutos. 

Estruturalmente, a rivalidade no setor deve ser estudada para avaliar se uma empresa 

tem a chance de oferecer uma vantagem competitiva. Os pontos de atenção devem ser: 

número de concorrentes, se os custos fixos são elevados, diferenciação de produtos, 

custos de mudança, sobrecapacidade intermitente, diversidade de concorrentes, 

importância estratégica do negócio, barreiras à saída (ativos específicos, custos fixos de 

saída, relações estratégicas, barreiras emocionais, restrições sociais ou governamentais). 

A ameaça de novos entrantes deve ser analisada sob a ótica da rentabilidade do setor, 

custo da entrada e da propensão dos clientes para aquisição de produtos substitutos. 

Brandenburger e Nalebuff (Apud. Armstrong e Clark, 1997) adicionam mais uma força 

competitiva ao quadro traçado por Porter: os Complementors. Este fator é uma 

estratégia em que a empresa se utiliza de relações complementares para alavancar suas 

vendas e agregar mais valor ao produto. Exemplo: loja de conveniência em posto de 

gasolina, software já instalados em computadores. 

De acordo com Bouzuda e Barbosa (2008), o próprio Porter sugeriu posteriormente que 

deveria ser acrescentada uma sexta força à sua matriz: a influência dos governos em 

criar vantagens competitivas. Eles citam que Dahab (1995) prefere definir essa sexta 

força como um aparato político-institucional que influencia as outras cinco forças 

competitivas, ou atuam especificamente em uma delas, incentivando ou inibindo as 

empresa. 

Buffett e Clark (2008), analisando a forma de Warren Buffett investir, tentam 

estabelecer parâmetros para identificar empresas com vantagens competitivas. Para os 

autores, como regra geral, empresas com margens de lucro bruto maiores que 40% 

tendem a ter algum tipo de vantagem competitiva. Uma margem de lucro bruto de 20%, 

ou menos, estaria indicando um setor extremamente competitivo. 

Para eles, uma companhia com vantagem competitiva deve apresentar baixas despesas 

de VGA (Vendas, Gerais e Administrativas) com relação ao Lucro Bruto. Isso 

significaria que o custo do overhead não está onerando a empresa. Eles apontam que 

qualquer número abaixo de 30% do lucro bruto é um número excelente. Entretanto 

ponderam que existem várias empresas que possuem vantagem competitiva durável e 

que suas despesas VGA ficam em uma faixa entre 30% e 80% do lucro bruto. Já 

empresas com 80% ou mais devem estar inseridas em um setor altamente competitivo. 

Empresas que precisam investir muito em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) – como 

empresas farmacêuticas e de tecnologia - têm uma falha inerente em sua vantagem 

competitiva. Essas empresas têm de gastar muitos recursos em P&D, pois em um 

determinado momento sua patente vai expirar ou sua tecnologia será superada, 

acabando com as vantagens competitivas. Tratando ainda desses gastos, existe o risco 

das pesquisas não se transformarem em receitas. Warren Buffett, representando os 
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investidores de valor, procura empresas que não dependam muito de inovações e que o 

fluxo de caixa seja mais previsível. Apesar de explicar a lógica, os autores não 

mencionam parâmetros. 

A depreciação, no limite, deveria representar um gasto das empresas (mesmo que seja 

uma provisão), pois em algum momento os ativos produtivos terão de ser substituídos. 

Eles argumentam que empresas com vantagem competitiva tendem a ter custos de 

depreciação mais baixos em relação ao lucro bruto, pois os ativos continuam 

produzindo bem mesmo após serem totalmente depreciados. Os autores também não 

citam parâmetros, mas, de acordo com os exemplos, menos de 10% é excelente, entre 

10% e 20% está razoável e mais de 20% mostra um setor em que a reposição de capital 

deve ser muito intensa. 

Buffet e Clark ainda discorrem que empresas com vantagens competitivas duráveis tem 

pouca ou nenhuma despesa com juros. Isso remete à teoria financeira do Pecking Order, 

em que, mesmo que exista o benefício fiscal do endividamento, o recurso mais acessível 

para as empresas é sua geração de caixa. Em geral, empresas que possuem vantagens 

competitivas têm despesas com juros inferiores a 15% do Lucro Operacional. Porém os 

autores atentam ao fato de que depende muito do setor em que as empresas atuam, onde 

os juros podem fazer parte do negócio, como por exemplo, bancos e outras instituições 

financeiras. 

2.4 Margem de Segurança 

Dennis Jean-Jacques (2002) diz que a definição de Margem de Segurança, conceito 

criado por Benjamin Graham, é essencialmente a diferença entre preço pago e o valor 

atribuído a um ativo. É a partir dele que é possível comprar um ativo por um preço 

abaixo de seu valor intrínseco e estar seguro de sua decisão.  

Além disso, a Margem de Segurança serve para o investidor aceitar erros na avaliação 

do valor intrínseco da empresa. Caso suas premissas na avaliação da empresa estejam 

erradas, ainda assim, ao aplicar uma margem de segurança no momento da compra, o 

investidor terá conforto em seu investimento – pois pagou um preço menor do que o 

valor atribuído ao ativo. 

Klarman (1991) diz que como o ato de investir é tanto uma arte como uma ciência, e 

que, por ter essa dose de incerteza, os investidores precisam de uma margem de 

segurança. 

A margem de segurança é realizada quando as ações são compradas 

a preços abaixo do valor subjacente e suficiente para permitir um 

erro humano, má sorte, ou extrema volatilidade em um complexo, 

imprevisível mundo de rápida mutação. 
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Ele retira uma citação de Graham dizendo que a margem de segurança sempre depende 

do preço pago. Ela será grande quando se paga um preço pequeno pelo ativo, pequena a 

preços altos, e inexistente em preços ainda mais altos (com relação à avaliação feita). 

Graham cita, segundo Salgueiro (2007), que altos índices P/E ou altos índices MV/BV 

são exemplos de como eliminar ações que não possuem boa margem de segurança. 

O conceito de Margem de Segurança é relevante para a filosofia de investimento em 

valor. Os investidores de valor costumam aceitá-lo como uma medida de risco, 

divergindo das finanças tradicionais que aceitam o Beta ou a volatilidade como medida 

de risco. É difícil a tarefa de compará-lo ao Beta, pois a Margem de Segurança é uma 

medida absoluta, ou no máximo um percentual de desconto com relação ao preço 

atribuído – que é um valor atribuído por cada avaliador, enquanto o beta é uma medida 

única de dados passados (apenas com parâmetros diferentes). 

2.5 Círculo de Competência 

Outro tema bastante abordado nos livros e discussões sobre value investing é a noção de 

Círculo de Competência. 

O Círculo de Competência é a tese de que um investidor deve escolher uma área ou 

setor específico onde suas habilidades e experiência estão acima da média dos outros 

setores e/ou investidores, e que esteja seguro para tomar decisões de investimento. 

Para Souza e Rojo (2010), cada investidor constrói uma forma própria de tomar suas 

decisões. Por mais que utilize das técnicas de análise (gráfica ou fundamentalista), o seu 

modo de operação assume características do próprio investidor. A filosofia de 

investimento que melhor se adequará ao perfil do investidor dependerá de suas 

preferências e habilidades – as quais Warren Buffett chamou de Círculo de 

Competência. 

Outra vantagem de se utilizar a ferramenta do Círculo de Competência é o tempo que o 

investidor economiza para montar seus screenings (filtros) e se concentrar nas empresas 

que ele conhece mais, justamente por estarem em seu círculo. 

2.6 Catalisadores 

Em seu livro 5 Keys to Value Investing, Dennis Jean-Jacques (2002) escreve sobre 

identificação dos catalisadores e sua eficácia. 

Para Jean-Jacques, os catalisadores são eventos únicos ou uma série de eventos que 

trazem alguma mudança no status quo da empresa e que se espera uma transformação 

(criando, transferindo ou destravando), que irá aumentar o valor de uma empresa. 
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Depois de identificar um ativo com desconto, o value investor precisa procurar os 

catalisadores para efetivamente elevarem o valor de empresa para o seu valor intrínseco, 

por isso eles são tão importantes.  

O autor separa os catalisadores em dois tipos e focando sua análise em apenas um deles: 

 Catalisadores do preço da ação, que conduziram o preço da ação de uma 

empresa sem aumentar o valor da empresa. Por exemplo: eventos como o 

desdobramento de ações não são verdadeiros catalisadores, na medida em que 

eles não têm qualquer efeito sobre o fluxo de caixa, crescimento ou lucratividade 

da empresa. O único impacto que desdobramentos têm é que eles incentivam a 

propriedade de ações para o público em geral, dado o preço reduzido por ação.  

 Catalisadores do valor da empresa são eventos que ocorrem e que aumentam o 

valor da empresa, independentemente de como suas ações reagem. Futuramente, 

o mercado perceberá que houve uma mudança fundamental e isso será refletido 

no valor das ações. Esse tipo de catalisador recebe maior detalhamento de Jean-

Jacques, que os separa em internos (sob controle da gestão) e externos (fora do 

controle da gestão), especificando situações e exemplos de cada um. 

2.6.1 Catalisadores internos 

1. Nova administração: nova gestão ou uma mudança no foco da gestão existente é 

um importante catalisador.  

2. Nova estratégia corporativa: qualquer mudança na estratégia ou no foco de uma 

empresa pode ser um forte catalisador de criação de valor no longo prazo.  

3. Novas estratégias para seus produtos: os investidores devem identificar 

catalisadores que podem reduzir o risco operacional com a fidelização de seus 

clientes, diminuindo a variabilidade de seu fluxo de caixa e diminuindo o custo 

do capital. Isso pode ser alcançado através de publicidade, por exemplo.  

4. Melhoria da eficiência operacional: estratégias operacionais novas, baseadas em 

melhorar a eficiência e aumentar margens podem ser importantes catalisadores 

para aumentar o valor da empresa.  

5. Redução de custos: este é um dos métodos mais comuns para tentar melhorar a 

eficiência operacional. A redução de custos deve ser feita com muito cuidado, 

pois é possível comprometer o crescimento futuro com ações erradas, como 

cortes em treinamento, em Pesquisa e Desenvolvimento, demissão de pessoas 

em cargos estratégicos. Os investidores devem entender em detalhes os cortes de 

custos delineados pela administração.  

6. Nova estratégia financeira: uma maneira de aumentar o valor é reduzir o custo 

de capital. Há várias maneiras pelas quais uma empresa pode alcançar este 

objetivo, principalmente na reestruturação de sua dívida. Um cuidado especial 

deve ser tomado para não chegar a uma situação de financial distress.  

7. Redução da taxa de impostos: a diminuição de tributos por parte das empresas, 

feita de maneira correta, pode ser um catalisador para estimular a valorização da 

empresa. Deve-se atentar ao fato da sustentabilidade da redução. 
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8. Diminuição de capital de giro: o valor da empresa pode ser aumentado se os 

investimentos em capital de giro forem diminuídos, ou, eventualmente, se a 

empresa chegar ao ponto de ser superavitária na gestão dos prazos de pagamento 

e recebimento.  

9. Redução de investimentos: uma das mais complicadas decisões para aumentar o 

valor da empresa é reduzir investimentos. Como a empresa pode gerar fluxos de 

caixa mais altos reduzindo investimentos – o que deve gerar mais valor no curto 

prazo -, ela corre o risco de ver a vida útil de seus ativos reduzida, 

comprometendo o crescimento de longo prazo.  

10. Recompra de ações: recomprar ações também é um catalisador muito comum. 

Há seis razões pelas quais empresas compram de volta suas próprias ações e que 

podem aumentar o valor da firma: 

 Reduzir o fluxo de caixa da empresa sem reduzir o dividendo em si; 

 Sinalizar ao mercado de ações que as ações da empresa estão 

subvalorizadas; 

 Aumentar o lucro por ação; 

 Mudar sua estrutura de capital, recomprando ações de um grande 

acionista; 

 Dar aos atuais acionistas uma destinação melhor aos seus recursos, para 

eles não pagarem muitos impostos.  

11. Spin-offs e equity carve-outs: ajudam a criar valor de quatro maneiras: 

 Ajudam as empresas a reorientar as suas competências e focar no seu 

core business, separando divisões de negócios que não se encaixam 

estrategicamente, operacionalmente ou financeiramente. 

 Eliminação do conglomerate discount: tese de que o mercado tem a 

tendência de subavaliar ações de empresas do tipo holding, com diversas 

subsidiárias. 

 Novas empresas vindas de spin-offs geralmente possuem equipes de 

gestão muito focadas, que recebem fortes incentivos para gerar valor. 

 Vantagens fiscais: apesar de a empresa original e seus acionistas não 

serem taxados, é possível reconhecer um ganho na venda de ativos.  

12. Split off: na prática funciona como uma recompra de ações em que, ao invés de 

utilizar dinheiro, usa-se ações. 

13. Vendas de ativos: se os ativos geram retornos de investimento menores do que o 

custo de capital da empresa, ou do que eles poderiam potencialmente gerar, 

então o dinheiro gerado com a venda pode ser um bom catalisador. 

14. Liquidação total ou parcial: depois de um ativo, consistentemente, gerar retorno 

abaixo do seu custo de capital, a liquidação total ou parcial pode ser um grande 

catalisador. 

2.6.2 Catalisadores externos 

1. Presença de acionistas ativistas: a presença de um ativista, visando defender seus 

interesses e aumentar o valor da empresa, geralmente é um catalisador para a 
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mudança. Mesmo em casos de conflito com a administração, alguns eventos 

catalíticos podem ser iniciados como resultado.  

2. Fusões no setor: existem vários motivos pelos quais as empresas se fundem, 

sendo que somente cinco deles contribuem para a geração de valor: 

 Aproveitar economias de escala; 

 Diversificação; 

 Explorar melhor a capacidade de alavancagem e os benefícios fiscais; 

 Visão de divergência entre o verdadeiro valor da empresa; 

 Investimento puramente financeiro. 

3. Tempo: o fim de um evento temporário e negativo também pode causar aumento 

de valor. 

2.7 Gestão Ativa de Empresas 

2.7.1 Investimento em Empresas 

Os acionistas de empresas abertas e listadas podem ser divididos em dois grupos: 

 Ativos: que se envolvem na administração da empresa e/ou no acompanhamento 

de sua rotina, participando das assembleias e contribuindo com seus pontos de 

vista;  

 Passivos: que ficam à distância e veem as ações somente como instrumentos de 

investimento ou de gerar renda no mercado. 

Para os value investors, as ações não são apenas papéis negociados em bolsa de valores 

(Mint Capital, 2012). Para eles a compra de ações equivale à compra de uma 

participação em um negócio. Uma das formas de “revelar” o valor intrínseco de uma 

empresa é com a gestão ativa, utilizando-se de mecanismos para fazer a empresa adotar 

práticas de geração de valor para o acionista.  

Entretanto, na maior parte das vezes, a gestão ativa só acontece quando o acionista 

consegue obter um percentual relevante da empresa e, consequentemente, ter a 

possibilidade de nomear pessoas para cargos relevantes na empresa, tais como conselho 

de administração, conselho fiscal, presidência ou diretoria financeira.  

Um investidor “médio”, na pessoa física, não é capaz de deter um alto percentual de 

participação para implementar mudanças na companhias. Isso ocorre, mais 

frequentemente, quando investidores institucionais (fundos mútuos, fundos de 

investimento, fundações e seguradoras) conseguem atingir um percentual que lhes 

permita participar do bloco de controle da empresa. 

Ventura (1993) analisa o ativismo dos fundos de pensão no Brasil. Para ele, existem 

vantagens da postura ativa e, entre elas, recebem destaque: melhor fiscalização e 

acompanhamento da administração e dos negócios da empresa; melhor decisão de 

investimentos adicionais ou desinvestimentos na empresa; contribuição na orientação 

das empresas por parte dos representantes dos fundos de pensão que tenham assento no 
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conselho de administração ou no conselho fiscal; e, por último, maior valorização das 

ações, por elas constituírem blocos que dão direito à participação na administração das 

empresas. 

Bethel, Liebeskind e Opler (1998) registram uma correlação positiva na compra de 

grandes percentuais de ações por investidores ativistas e no aumento de valor para o 

acionista e consequente rentabilidade. Para Peck (2004), a simples troca de CEOs muda 

a percepção do mercado e impacta positivamente no preço das ações. 

2.7.2 Governança Corporativa 

De acordo com Souza e Baloni (2010), o termo Governança Corporativa foi criado nos 

anos 90 e difundiu-se principalmente nos países desenvolvidos para definir um conjunto 

de regras que regem o relacionamento dentro de uma companhia, os interesses de 

acionistas controladores, dos acionistas minoritários e dos administradores. 

Para o IBGC (2009), a Governança Corporativa é o “sistema pelo qual as organizações 

são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 

proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas 

práticas de governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 

alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor  da organização, 

facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade”. 

Galdi (2008), além de evidenciar um retorno superior de carteiras com alto PL/P, 

conclui que maiores níveis de governança (utilizando o BCGI como proxy) causam 

impactos positivos nos preços das ações. 

Ainda de acordo com o IBGC (2009), os mecanismos de governança aplicados em sua 

plenitude criam uma espécie de “pirâmide invertida”, complementar à estrutura 

hierárquica tradicional da empresa. Os principais instrumentos utilizados para a prática 

de governança são: Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, 

Auditoria interna, Auditoria Externa e outros comitês subordinados ao conselho de 

Administração. 
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Ilustração V 

 

Alguns gestores de valor dão atenção ao fato de a empresa ter mecanismos de 

governança, pois o foco da Governança Corporativa também é aumentar o valor da 

companhia. Um único ponto a ser destacado é que o aumento de valor não é 

necessariamente apenas para o shareholder, pois, dependendo da corrente de 

Governança, o objetivo pode ser maximizar o valor para todos os envolvidos com a 

empresa (stakeholders). 

2.8 Small Caps 

Estudos em finanças, principalmente a partir de 1980, mostram que as ações de 

empresas de menor capitalização (small caps) tendem a ter um desempenho superior ao 

das grandes empresas no mesmo período analisado. 

Assim como as carteiras montadas com baixos índices MV/BV mostram retornos 

superiores aos da média do mercado, pesquisadores que seguem a linha da Hipótese do 

Mercado Eficiente consideram o fato uma anomalia. 

Banz (1981) descobriu que o size effect vêm influenciando o retorno das ações pelo 

menos desde 1941. Ele levanta a hipótese de o modelo de CAPM estar equivocado na 

precificação de ativos, e mostra que as empresas de menor capitalização (small caps) 

apresentaram maiores retornos que as de maior capitalização (large caps). Por fim, ele 

aponta que não se sabe se o tamanho é realmente responsável pelo efeito ou se é apenas 

uma proxy para um ou mais fatores desconhecidos e que poderiam estar correlacionados 

com o tamanho. 

Fama & French (1992) utilizam o modelo de cross-section para medir os fatores que 

influenciaram o retorno de ações do mercado americano no período de julho de 1963 a 
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dezembro de 1990. Além do efeito BE/ME, entre suas conclusões, os autores mostram 

que a capitalização das empresas tem influência significativa nos retornos das ações. 

Em 1993, Fama e French, a fim de criar um melhor modelo para precificação de ativos 

e, após identificarem o effect size como variável relevante, optaram por incluí-la como 

um dos fatores de risco em seu modelo de três fatores – uma alternativa para o CAPM, 

baseado em outras hipóteses. A variável de tamanho é representada pelo índice SMB 

(Small Minus Big), a diferença entre os retornos das pequenas e das grandes ações, com 

mesma ponderação dos BE/ME. 

Entre as razões que estão por trás desses fenômenos, tem-se (Romaro e Eid Junior, 

2008):  

1. Efeito negligência: caso os participantes do mercado tenham muita informação 

sobre uma determinada companhia, ela, provavelmente, deverá ter uma 

precificação relativamente eficiente. No caso das small caps, como a maioria 

dos analistas não acompanha os papéis, sua valoração também não é adequada.  

2. O Comportamento dos Investidores Institucionais: dada a preferência que os 

grandes investidores têm por empresas de grande porte, é possível supor que o 

retorno adicional das pequenas empresas esteja associado a este comportamento. 

Além disso, cabe ressaltar que diversos investidores institucionais têm regras 

com relação a tamanho e liquidez mínimos dos ativos em que podem investir.  

3. Potencial de crescimento: alguns investidores consideram que small caps devem 

ser capazes de oferecer maiores retornos, porque elas têm maiores oportunidades 

de crescimento, dado sua pequena base de vendas.  

Drumond de Souza (2012) cita um artigo da Ibbotson Associates (1998) que indica que, 

no mercado americano, os investidores têm sido historicamente recompensados por 

tomarem risco adicional ao investirem em ações de small caps. Ao segmentar a análise 

em períodos com janelas de 20 anos de duração, em todos os intervalos apresentados, as 

small caps apresentaram retornos superiores. 

Fortuna e Eysenback (apud. Romaro e Eid Junior, 2008) mostram que, nas quatro 

medidas de tamanho das empresas (valor de mercado, ativos, ações ordinárias e 

vendas), as carteiras oferecem um excesso de retorno se comparadas às empresas de 

grande capitalização.  

Veeraraghavan & Drew (2002) replicaram o estudo de Fama e French para a Malásia, 

avaliando o size effect e efeito BV/MV nas companhias listadas na bolsa de valores. No 

período analisado, as small caps geraram retornos maiores que os das large caps, e 

empresas com alto índice book-to-market geraram retornos maiores que empresas com 

baixo índice book-to-market, confirmando os resultados que Fama e French haviam 

obtido para o mercado americano. 

No cenário brasileiro, Drumond de Souza (2012) utiliza uma análise de carteiras 

eficientes no sentido de Markowitz e conclui que a bolsa de valores brasileira ofereceu 
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oportunidades de ganhos adicionais aos investidores que optaram por comprar empresas 

de menor capitalização, dado um mesmo nível de risco. Por outro lado, Romaro e Eid 

Junior (2008) testam a hipótese da anomalia do size effect para o mercado nacional, no 

período de 1995 a 1998, e concluem que o desempenho das small stocks ficou abaixo 

das demais. Se comparado a outros estudos, o período testado foi realmente curto – 

como eles deixam subentendido na pesquisa –, mas os resultados são significantes. 

Lueders (2008) escreve um livro sobre as ferramentas para investidores identificarem e 

avaliarem as small caps na Bovespa. Ele apresenta estratégias e discute sobre os 

melhores momentos para a compra e venda de ações, além de demonstrar casos em que 

identificou boas oportunidades de retorno. 

Coutinho e Alves Júnior (2009) tentaram replicar o estudo de Fama e French de 1992 

para o mercado brasileiro, mas os resultados não foram os esperados. Como possíveis 

razões para a divergência de resultados, os autores listam: (i) a bolsa brasileira é 

incipiente, de menor liquidez e pode ser menos eficiente na precificação de ativos, (ii) a 

amostra foi muito restrita e a presença de outliers pode ter tido um papel relevante, e 

(iii) a forma de construção dos portfólios prejudicou os resultados.  

Para os value investors, a questão do tamanho das empresas ou de sua liquidez no 

mercado, em tese, não são relevantes para determinar se uma empresa é aderente à 

filosofia de valor. Os investidores procuram ativos de qualidade para ficarem 

posicionados durante vários anos e esperar o valor intrínseco convergir para o preço – 

oportunidades para isso ocorrer se encontram muitas vezes em ativos de menor 

capitalização devido à negligência e às restrições de investidores institucionais com as 

small caps.  
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3. Metodologia 

As perguntas principais que esta dissertação busca responder são:  

i. Quais são os fatores mais significativos para um ativo estar presente na 

carteira de um fundo com filosofia value investing? 

ii. Quais são as variáveis mais significativas para a compra de um ativo value 

investing? 

Como objetivo secundário, essa dissertação aborda as seguintes questões: 

iii. Os fundos de value investing brasileiros seguem alguns dos critérios 

formalizados pela literatura? 

iv. Os fundos de value investing brasileiros tiveram melhor desempenho do que 

a média do mercado no período amostral? Em caso de retornos maiores, 

existe um risco maior do que a média do mercado?  

v. Quais são as características gerais dos fundos de value investing no Brasil: 

patrimônio, classes de ativos investidos?  

3.1 Amostra de Dados 

Para responder a essas perguntas, primeiramente foi feito um levantamento de quais são 

os fundos brasileiros que seguem a filosofia de value investing. Isso foi feito partindo-se 

de três fontes: 

1. Um recorte que seleciona, entre todos os fundos brasileiros, aqueles que 

possuem características que o fazem de valor e que estão enquadrados na 

categoria “Ações Livre” da ANBIMA. A base de dados foi gentilmente cedida 

pelo GVCef; 

2. Uma seleção de todos os fundos que participaram de alguma das edições (até o 

ano de 2011) do Fórum ou do Congresso de Value Investing, eventos 

organizados pela Value Investing Brasil; 

3. Indicações de especialistas de mercado, proveniente de entrevistas pessoais. 

De 39 gestoras, uma análise mais detalhada no material institucional de cada uma 

reduziu a amostra para  20 fundos que pareciam seguir princípios de valor: análise do 

valor intrínseco, Vantagem Competitiva, Margem de Segurança, Círculo de 

Competência, Catalisadores, Gestão Ativa de Empresas e small caps. Os detalhes desses 

fundos estão no Apêndice. 

Para responder às perguntas (i) e (ii), foi necessário descobrir quais eram as ações 

presentes nas carteiras desses gestores. Isso foi feito com dados trimestrais do 

Demonstrativo de Composição e Diversificação das Aplicações, da CVM. O período 

escolhido compreendeu do primeiro trimestre de 2008 até o terceiro trimestre de 2011 

(últimos dados trimestrais disponíveis). A extração de dados permitiu também que 

fossem coletadas informações que ajudariam a responder à pergunta sobre os tipos de 
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ativos investidos e patrimônio (v). Apesar da disponibilidade de dados ser mensal, 

optou-se pela coleta de dados trimestrais, para coincidir com as divulgações de 

resultados das empresas. 

Tabela I 

 

Para responder às perguntas sobre desempenho e risco foram usados os dados coletados 

no terminal da Bloomberg, no período de janeiro de 2008 (início da cota) a fevereiro de 

2012.  

Para analisar o desempenho do fundo foi calculada a variação percentual mensal a partir 

do valor da cota. Todos os fundos começariam com uma cota normalizada em 1,00 e 

passariam a crescer conforme a variação efetiva de sua cota. Para os fundos que 

começaram depois de janeiro de 2008, o primeiro valor de comparação era a última cota 

do índice Bovespa disponível. O foco da análise é o retorno absoluto no período 

considerado. 

O Beta ajustado dos fundos também foi retirado da Bloomberg, onde os parâmetros 

foram alterados para: períodos de dois anos (ou desde a existência do fundo) e a 

variação diária. Os benchmarks originais de cada fundo foram desconsiderados e todos 

foram comparados ao Ibovespa. A única modificação foi a desconsideração da primeira 

Gestor Fundo Código

Bogari Invest Bogari Value FIA BOGARIV

BRZ Investimentos BRZ Valor Master FIA BRZVALR

Claritas Claritas Valor FIA CLVIFFE

Constância Investimentos Constância Ações FIA CONSTFI

Cox Capital COX Master FIA HGCOXFI

Dynamo Administração de Recursos Dynamo Cougar FIA DYNCODO

Edge Investimentos Edge Value FIA EDGEVAL

Fama Investimentos Febe Valor FIA FEBEVAL

Fama Investimentos Fama Futurevalue Master FIA FAMAFMA

Investidor Profissional IP Value Hedge Master FIA IPVALUE

Jardim Botânico JBI Focus Master FIA JBIFOCM

Joule Asset Management Joule Value FIA JOULVAL

M Square Investimentos M Square Ações CSHG Master FIA MSQUARH

Mint Capital Mint Value Master FIA* FIAMINT

Mint Capital Mint Value FIA* MINTVMA

Oceana Investimentos Oceana Valor FIA OCEANAV

Orbe Investimentos Orbe Value Master FIA ORBEVMA

Rio Bravo Rio Valor FIA RBFIFIA

Set Investimentos Condórdia Set FIA CONCACS

Studio Investimentos Studio Master FIA STUMAST

Tarpon Investimentos Tarpon CFJ FIA TARPCFJ

* O fundo Mint Value FIA, posteriormente, passou a investir no Mint Value Master FIA.

Elaboração do autor

Fontes: ANBIMA e Bloomberg

Tabela I - Fundos Considerados na Amostra
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observação do Beta, caso o histórico do fundo começasse depois de janeiro de 2008. 

Nessa situação, sendo o período histórico para o cálculo do beta muito pequeno, poderia 

haver distorções, principalmente no seu primeiro mês de existência. 

De acordo com a teoria de Markowitz, o retorno deveria ser comparado a uma carteira 

de todos os ativos disponíveis no mercado. Apesar de não ser a comparação ideal (Lana 

de Paula, 2007), seguindo Forster (2009) e Schneider e Ribeiro (2009), o Ibovespa é 

utilizado como proxy de uma carteira diversificada nessa dissertação. 

Apesar dos betas não serem uma medida de risco muito apreciada pelos value investors, 

conforme mostrado por Buffett (1984), nenhuma outra medida de risco é tão 

amplamente utilizada. 

Além da análise histórica com os dados da Bloomberg, foi aplicada uma regressão para 

cada fundo, na tentativa de estimar o retorno e o risco dos fundos, de acordo com o 

Single Index Model, conforme sugerido por Varga (2001), para verificar a significância 

dos resultados. 

3.1.1 Modelo de Presença na Carteira 

Para tentar filtrar um fenômeno de presença isolada de um ativo value inveting em 

apenas um dos fundos, um critério de presença mínima foi criado. O critério 

estabelecido foi que a ação estivesse presente em mais de 10% dos fundos para ser 

considerada de valor. 

Isso fez com que, no período 01T08 a 04T08, em que os fundos ativos passaram de 

quatro para oito, bastaria que a ação estivesse presente em pelo menos um dos fundos 

para que fosse considerada um ativo value investing. 

No período 01T09 a 01T10, onde o total de fundos ativos passa de onze a dezenove, 

seria necessário que um ativo estivesse em dois fundos. Após o primeiro trimestre de 

2010, uma ação deveria estar presente em pelo menos três fundos para ser considerada 

value investing. 

A premissa adotada para os que os testes fossem rodados foi que todos os ativos de 

valor teriam que estar presentes em pelo menos 10% das carteiras dos value investors. 

Eventualmente, chegou-se a cogitar que um ativo poderia ser de valor, mas não estar 

classificado como tal por algum motivo como, por exemplo, seu preço estar muito alto 

por um longo período em que nenhum gestor o possuía em sua carteira. Assumindo que 

o critério de classificação adotado seja razoável, não é possível, contudo, afirmar com 

absoluta segurança que todos os ativos de valor foram corretamente classificados.  

Assim, os critérios descritos fizeram com que cada ação fosse classificada binariamente 

em zero (0) ou um (1), sendo um (1) quando era um ativo de valor e zero (0) caso não 

fosse. Isso foi feito para todos os quinze trimestres. 
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Com a classificação binária das ações, foi possível regredi-las contra diversas variáveis 

explicativas e, assim, testar quais fatores estão correlacionadas com o fato de a ação ter 

sido classificada como value investing ou não. 

Os ativos negociados no final de todos os trimestres foram extraídos do software 

Economática, bem como as possíveis variáveis explicativas que foram utilizadas para 

rodar a regressão. 

Apenas para excluir ações extremamente ilíquidas, adotou-se um corte no Economática 

que selecionou os ativos que tinham acumulado um volume de R$ 1.000,00 em 

negociação nos dez dias anteriores ao fechamento do trimestre. Em tese, para os 

investidores de valor, a iliquidez de um ativo não é um impeditivo para o investimento, 

por isso o piso do critério foi baixo. 

Tabela II 

 

Os fatores selecionados para o teste, que poderiam influenciar a presença na carteira 

foram: 

 Dividend Yield (de 1 ano) 

Uma empresa geradora de caixa é, normalmente, valorizada pelos investidores 

de valor. O dividend yield é uma métrica bastante utilizada para medir retornos e 

compará-lo com seu custo de oportunidade. Espera-se encontrar uma correlação 

positiva, mostrando que gestores preferem manter, em suas carteiras, ativos que 

paguem dividendos altos. O Dividend Yield, de acordo com Oppenheimer (1984) 

é um dos critérios de Graham na seleção de ativos. 

 Desvio padrão do Lucro por ação dos três últimos anos 

Investidores de valor estão interessados em empresas que não apresentem 

grandes oscilações nos seus lucros por ação. Um dos objetivos é procurar ativos 

Variável Explicativa Média Mediana Máximo Mínimo
Desvio 

Padrão

Tamanho da 

Amostra
Corte Outliers

Dividend Yield¹ 3,70            2,01                  399,37               -         10,48               6.586                56,12               

Desvio do Lucro por Ação² 1,63            0,37                  282,64               -         8,65                 6.159                44,86               

Crescimento do Lucro Bruto¹ 0,96            0,21                  353,41               -         9,63                 5.004                49,10               

Dívida Bruta / Ativo³ 77,51          24,07                24.435,76          -         805,51             5.886                4.105,05          

ROA¹ 21,78          5,32                  6.087,50            -         186,26             6.176                953,09             

ROE¹ 21,14          14,45                990,31               -         33,15               5.491                186,87             

Margem Bruta¹ 41,35          32,09                3.919,05            0,03       87,19               5.920                477,30             

Margem EBITDA³ 51.888,50   20,54                188.687.300,00 -         3.123.172,19   3.650                15.667.749,45 

Margem Líquida ³ 43.508,91   11,06                234.048.700,00 -         3.042.292,53   5.920                15.254.971,57 

Despesas VGA / Lucro Bruto³ 188,68        0,62                  1.037.877,00     -         13.848,21        5.617                69.429,72        

Depreciação / Lucro Bruto³ 0,43            0,17                  113,69               -         3,08                 4.544                15,84               

Ativo Total³ 20.129.823 1.953.906         949.781.466      24          82.120.981      6.462                430.734.726    

Dummy Participação no Ibovespa - - - - - 6.586                -

Dummy Setor  Financeiro - - - - - 6.586                -

¹ últimos 12 meses

² últimos 3 meses

³ trimestre em questão

Fonte: Economática

Elaboração do autor

Tabela II - Estatísticas Descritivas da Amostra
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com lucros previsíveis. Espera-se que os ativos de valor apresentem uma 

variância menor, e que, portanto, o parâmetro seja negativo. Salgueiro (2007) e 

Buffett e Clark (2008) fazem menção à variável. Oppenheimer (1984, p.69) 

informa que esse é um dos critérios de Graham (1934) na seleção de ativos. 

 Crescimento do Lucro Bruto 

O ideal para os gestores de valor é que a empresa esteja crescendo com relação 

ao ano anterior. O parâmetro deve ser positivo, mostrando que os value investors 

fizeram escolhas certas e que, no momento da análise, estivessem posicionados 

em ativos com crescimento no Lucro Bruto. Não seria surpreendente, entretanto, 

se o parâmetro fosse negativo, mostrando que os gestores não mantêm ativos 

“growth” ou “glamour” (oposto do value, conforme alguns artigos) em suas 

carteiras. Buffett e Clark (2008) fazem referência ao crescimento do Lucro Bruto 

e Santos inclui o “Crescimento das Vendas” em sua análise. 

 Dívida Bruta/Ativo 

De acordo com alguns textos, e no sentido da teoria do Pecking Order, os ativos 

de valor são tão bons e geram tanto caixa, que o endividamento é apenas uma 

opção para a firma se financiar, mas que na verdade isso poderia ser feito com 

recursos próprios do caixa (mais baratos que dívida e que capital próprio). 

Espera-se que essas empresas não tenham uma grande dívida com relação ao seu 

Ativo, portanto, o parâmetro deve ser negativo. Salgueiro (2007) inclui a 

variável na simulação da filosofia de Buffett. 

 ROA (ou Rentabilidade dos Ativos) 

Espera-se que os retornos sobre os ativos das ações de valor sejam altos, visto 

que, teoricamente, as empresas são boas geradoras de caixa e possuem uma 

vantagem competitiva que faz com que ela não necessite de altos investimentos 

em capital ou de financiamento de seus acionistas. Piotroski (2000) inclui a 

variável no seu teste de F-Score. 

 ROE (ou Retorno sobre o Patrimônio Líquido) 

Também se espera que os retornos sobre o Patrimônio Líquido sejam altos, 

mostrando que a empresa tem um Patrimônio Líquido baixo. Isso significa que a 

empresa não precisou reter lucros para investir na empresa, pois ela possui uma 

vantagem competitiva que permite distribuir lucro aos acionistas. Salgueiro 

(2007) inclui a variável em suas simulações de carteira, para simular a carteira 

de Buffett. 

 Margem Bruta, Margem EBITDA e Margem Líquida. 

Em geral, empresas com margens altas, independentemente do setor, tendem a 

ter algum tipo de vantagem competitiva durável, caso contrário outras empresas 

entrariam no mercado e fariam suas margens cair. Espera-se que o coeficiente da 

variável seja positivo e significante. Buffett e Clark (2008) explicam o racional 

da Margem Bruta em seu livro, Piotroski (2000) inclui a Margem EBITDA em 

seu modelo de F-Score (porém comparando a variação anual do EBITDA) e 

Salgueiro inclui a Margem Líquida no filtro de Warren Buffett. 

 Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas / Lucro Bruto 
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Em uma companhia que possua vantagem competitiva, quanto menores forem as 

despesas VGA, mais atraente é a empresa, pois isso significa que o custo do 

overhead não a está onerando. Empresas cujos indicadores são altos estão 

mostrando que o setor é altamente competitivo e sobra pouco para criar valor 

para o acionista. Espera-se que a correlação com os ativos de valor seja negativa. 

Buffett e Clark (2008) analisam a variável como um dos pontos de atenção de 

Warren Buffett. 

 Depreciação/Lucro Bruto 

Para Buffett e Clark (2008), companhias que tem vantagem competitiva tendem 

a ter custos de depreciação mais baixos do que empresas que sofrem 

inconvenientes de uma concorrência intensa, pois os investimentos em ativos 

são baixos e o custo da depreciação não onera a empresa ao longo dos anos. 

 Tamanho da empresa 

Em tese, o retorno das chamadas small caps superam o das empresas maiores. 

Como o value investor fica alheio às questões de tamanho e pensa no retorno a 

longo prazo, esse não deveria ser um fator predominante na posição dos 

gestores. Espera-se um coeficiente próximo de zero ou não significante. 

Piotroski (2000) inclui a variável no seu teste de F-Score.  

 Participação no índice Bovespa 

Empresas que entram no índice Bovespa são as mais negociadas. A literatura 

consultada não faz menção à necessidade de ativos de valor terem liquidez, 

portanto, o parâmetro da equação deve ser zero ou não significante. 

 Dummy para setor financeiro 

Algumas referências na literatura não-acadêmica mostram que value investors 

costumam não investir em bancos, devido à dificuldade de se entender os 

demonstrativos e/ou à facilidade que os Bancos têm de esconder passivos em 

seus balanços. Uma dummy setor financeiro (pela classificação da Economática), 

foi utilizada como Proxy para tentar captar esse efeito. Caso o fato seja 

realmente verdade, o coeficiente deve ser negativo. 

Artuso e Neto (2011) excluem empresas do setor financeiro da sua amostra, 

devido às diferenças nas demonstrações contábeis. O Value Investing Institute 

(2011) publica um artigo intitulado “Banks: Expensive at Every Price” 

enfatizando que os bancos não deveriam estar nas carteiras de valor. 

O modelo utilizado, portanto, foi: 

Ativo Value Investingi = i + 1i Dividend Yield (1 ano) + 2i 

Desvio do Lucro por Ação (3 últimos anos) + i Crescimento do 

Lucro Bruto nos últimos 12 meses + i Dívida Bruta / Ativo + 5i 

ROA + i ROE + i Margem Bruta + i Margem EBITDA + i 

Margem Líquida + 10i Despesas VGA / Lucro Bruto + 11i 

Depreciação / Lucro Bruto + 12i Ativo Total + 13i Dummy 

Participação no Ibovespa + 14i Dummy Setor  Financeiro + i  
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Tabela III 

 

3.1.2 Modelo de Compra de Ativos 

Adotando-se a mesma lógica do modelo de presença na carteira, outro teste foi realizado 

para determinar as variáveis que influenciavam o momento de compra dos ativos. 

Inicialmente, cogitou-se utilizar as variáveis que estavam relacionadas ao preço – 

Preço/Lucro, Preço/Valor Patrimonial, Preço/Fluxo de Caixa para a Firma no modelo de 

presença na carteira –, inclusive deslocadas no tempo (para justificar que a compra foi 

anterior ao período analisado). Entretanto, a estrutura trimestral dos dados não continha 

informações acuradas sobre o período exato em que o ativo tinha sido efetivamente 

comprado, e a decisão de deslocá-lo no tempo em trimestres seria totalmente arbitrária. 

Em posse dos dados da CVM, a variável binária foi modificada para: se houve a compra 

do ativo no trimestre, o ativo receberia um (1), e caso não houvesse, receberia zero (0). 

Nesse modelo não houve uma restrição com relação ao ativo ter que ser comprado por 

mais de um fundo, pois, caso o ativo esteja a um preço interessante e satisfaça outras 

condições, não necessariamente a compra tem que ser feita no mesmo momento por 

mais de um gestor. 

 Preço/Lucro por ação. 

Este é o indicador mais citado e mais testado pelos artigos acadêmicos, como em 

Browne (2010), Greenwald (2001) e Galdi (2011). É uma proxy para mostrar 

que o ativo está subvalorizado perante seus pares. Espera-se que o coeficiente 

seja negativo.  

 Preço/Valor Patrimonial da Ação. 

Outro indicador bastante utilizado nos testes acadêmicos. Um baixo índice 

mostra que os ativos estão subavaliados com relação ao seu valor de livro, e que 

Dividend Yield dy_1a + Graham¹

Desvio do Lucro por Ação desv_lpa - Graham¹, Salgueiro (2007), Buffett e Clark (2008)

Crescimento do Lucro Bruto cresc_lb + Salgueiro (2007), Buffett e Clark (2008)

Dívida Bruta / Ativo db_at - Salgueiro (2007) 

ROA roa + Piotroski (2000)

ROE roe + Salgueiro (2007)

Margem Bruta mg_brut + Buffett e Clark (2008)

Margem EBITDA mg_ebitda + Piotroski (2000)

Margem Líquida mg_liq + Salgueiro (2007)

Despesas VGA / Lucro Bruto vga_lb - Buffett e Clark (2008)

Depreciação / Lucro Bruto da_lb - Buffett e Clark (2008)

Ativo Total at NS Piotroski (2000)

Dummy Participação no Ibovespa ibov NS -

Dummy Setor  Financeiro s_fin - Value Investing Institute (2011), Artuso e Neto (2011)

¹ Apud. Oppenheimer (1984) 

Resultados Esperados

Referências
Sinal do Coeficiente 

Esperado
Variáveis Explicativas Código
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por isso seria um momento interessante para a compra. Espera-se que, caso 

significante, o coeficiente seja negativo. Oppenheimer cita a relação como uma 

das determinantes para os critérios de Graham (1934). Fama e French (1992) 

observam uma correlação positiva entre o indicador e o retorno das ações. 

Rostango, Soares e Soares (2000) e Bartov e Kim (2004), por exemplo, incluem 

a variável nas suas simulações de carteira. 

 Preço/Fluxo de Caixa. 

Ao longo dos últimos anos, os analistas começaram a utilizar o fluxo de caixa, 

uma medida econômica de geração de valor, ao invés do Lucro Líquido – que é 

um critério puramente contábil e de mais fácil manipulação. Esta variável, 

portanto, está desempenhando o mesmo papel que o P/E, porém atentando ao 

lucro econômico. Caso seja significativa, espera-se que seu parâmetro seja 

negativo. Santos (2010) inclui a variável em suas carteiras. 

Utilizou-se o seguinte modelo para identificar os fatores que influenciavam a posição na 

carteira: 

Momento da Compra de um Ativo Value Investingi = i + 1i Preço / 

Lucro + 2i Preço / Valor Patrimonial + 3i Preço / Fluxo de Caixa 

da Firma + i 

Tabela IV 

 

3.2 Regressão Logística 

Uma vez que a ideia básica dos testes de presença na carteira e momento da compra era 

entender quais fatores influenciam a decisão dos gestores, o modelo logístico foi 

escolhido como base para as análises. As variáveis a serem explicadas – fazer ou não 

parte das carteiras e comprar ou não um ativo – são, portanto, binárias. 

O modelo de regressão logístico é uma ferramenta estatística/econométrica que modela 

a escolha binária baseada em uma função de probabilidade cumulativa logística: 

P(y = 1/x) = G(xβ) 

Em que P representa a probabilidade de uma ação pertencer às carteiras analisadas, y=1 

é o evento em que a ação pertence às carteiras, x representa uma matriz de variáveis 

Preço/Lucro pl_t0 - Browne (2010), Greenwald (2001), Galdi (2011)

Preço/Valor Patrimonial p_vpa_t0 -
Graham¹, Salgueiro (2007), Fama e French (1992), 

Rostango, Soares e Soares (2000) e Bartov Kim (2004)

Preço/Fluxo de Caixa p_fcf_t0 - Santos (2010)

¹ Apud. Oppenheimer (1984) 

Resultados Esperados

Variáveis Explicativas Código
Sinal do Coeficiente 

Esperado
Referências
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explicativas (descritas nas próximas seções), G(.) é a função de densidade de 

probabilidade acumulada logística (assumindo assim valores entre zero e um) e β é o 

vetor de coeficientes que permite o mapeamento entre x e P, através de G(.).  

O formato dos dados permitiu ainda que fossem feitas variações deste modelo básico. 

Como a mesma ação pode estar presente em diversos pontos no tempo (lembrando que 

a cada trimestre ela é classificada como pertencente ou não às carteiras), existe a 

possibilidade de se estimar o modelo como um painel, que é a utilização simultânea de 

dados de corte transversal e dados de séries temporais – no modelo básico, os dados são 

uma pooled cross-section, ou seja, cada observação é considerada de maneira 

independente, sem que se leve em conta que a mesma pode aparecer em diferentes 

pontos do tempo. 

O modelo de painel escolhido foi o de efeitos fixos (ao invés de efeitos aleatórios). Nos 

modelos de painel, a ideia básica é que existe um componente não observado que varia 

de acordo com as observações, mas não no tempo. A principal diferença entre os dois 

modelos básicos de painel é que no modelo de efeitos aleatórios assume-se que este 

componente é não correlacionado com as variáveis explicativas observadas, e no de 

efeitos fixos se permite que esta correlação seja diferente de zero. Apesar de uma maior 

robustez deste último modelo, a estrutura dos dados, em que muitas ações apareciam em 

apenas um período – eliminando, assim, estas observações da amostra – acabou por 

favorecer a escolha do modelo de efeitos aleatórios. 

Para calcular a necessidade da estimação em painel em relação ao pooled, foi realizado 

ainda o seguinte teste F: 

   
  
 

  
    

 
 

Onde ρ é a proporção da variância do componente do painel (  
 ) em relação à variância 

total do modelo (  
    

 ). Caso seu valor seja zero (a hipótese H0 do teste), a variância 

do componente do painel não é significativa, e a estimação em painel não difere da 

estimação pooled. 
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4. Resultados Obtidos 

Um dos objetivos principais dessa dissertação é responder quais foram os critérios mais 

significativos que influenciaram o gestor a manter uma determinada ação na sua 

carteira. O objetivo não é modelar ou identificar a magnitude do impacto de cada 

variável na escolha dos gestores, apenas apontar se a variável é um fator de influência 

ou não. 

Foram rodados três modelos para verificar a influência das variáveis: pooled excluindo 

outliers, painel excluindo outliers (ambos com 3.152 observações) e pooled sem 

restrição sobre outliers (3.195 observações). 

Para os modelos que não consideram os outliers, adotou-se a regra de excluir as 

observações cinco desvios-padrões acima da média (43 observações foram eliminadas). 
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Tabela V 

 

Variável

DY 1 ano 0,001647300 ^ 0,028715300 ^ 0,003552200 ^

0,87 0,15 0,69

Desvio LPA -0,000027900 *** -0,000025000 *** -0,000028900 ***

0,00 0,01 0,00

Crescimento do Lucro Bruto -0,000004810 ^ -0,000000035 ^ 0,000000572 ^

0,42 1,00 0,63

Div. Bruta / Ativo Total -0,001401800 ^ -0,008300300 ^ -0,001457900 ^

0,64 0,30 0,61

ROA 0,026547800 *** 0,052536000 ** 0,029740200 ***

0,01 0,02 0,00

ROE 0,001374100 ^ -0,006333500 ^ -0,000288600 ^

0,65 0,38 0,87

Mg. Bruta 0,013830000 *** 0,048671600 *** 0,007814400 ***

0,00 0,00 0,00

Mg. EBITDA -0,001715700 ^ -0,006482600 * -0,001948200 ^

0,39 0,07 0,33

Margem Líquida -0,002956100 ^ -0,001340300 ^ -0,003265500 ^

0,20 0,68 0,17

Despesas VGA / Lucro Bruto -0,000000530 ^ 0,000005890 ^ -0,000000238 ^

0,92 0,29 0,94

Depreciação e Amortização / Lucro Bruto 0,000002010 ^ 0,000010100 ^ 0,000000076 ^

0,87 0,50 0,99

Ativo Total 0,000000004 *** 0,000000002 ^ 0,000000004 ***

0,00 0,44 0,00

Presença no Ibovespa 0,579018800 *** 1,917839000 *** 0,614602100 ***

0,00 0,00 0,00

Setor Financeiro 0,144354100 ^ -2,154130000 ^ 0,284520600 ^

0,79 0,27 0,58

Constante -1,988897000 *** -5,294184000 *** -1,774718000 ***

0,00 0,00 0,00

*** Significativo ao nível de 1%

** Significativo ao nível de 5%

* Significativo ao nível de 10%

^ Não Significativo ao nível de 10%

Pooled ex. Outliers Painel ex. Outliers Pooled sem restrições

Modelo de Posição na Carteira - Coeficientes e p-valores
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Os testes mostraram que três variáveis comportaram-se como era de se esperar nos três 

modelos: Desvio do Lucro por Ação, Retorno sobre os Ativos (ROA) e Margem Bruta. 

O parâmetro do desvio do Lucro por Ação foi negativo, mostrando que os gestores de 

valor preferem ativos com menor variância nos lucros por ação. 

A análise de Greenwald et al. (2004), reproduzida na revisão bibliográfica, sobre a 

valoração de empresas mostra que a avaliação é mais robusta quando os fluxos são mais 

previsíveis, mostrando um estágio de maturação da empresa em que a incerteza sobre os 

fluxos é baixa. 

Artuso e Neto (2010) e Oppenheimer (1984) citam que um dos filtros de Benjamin 

Graham é que a ação não deve ter mais que dois anos de lucros em declínio de 5% (ou 

mais) nos últimos dez anos. 

Buffett e Clark (2008) chamam a atenção para o fato de que lucros estáveis geralmente 

são um sinal de que a empresa está vendendo produtos (ou um mix de produtos) que 

não precisa passar por um dispendioso processo de mudança. Isto é, pode ser que a 

empresa tenha algum tipo de vantagem competitiva que faz com que o produto seja 

reconhecido e tenha vendas recorrentes de tal forma que não são necessários gastos com 

pesquisa, lançamento de novos produtos ou versões. 

Os gestores de valor parecem se interessar por ativos com baixo desvio padrão nos 

Lucros por Ação, embora a estabilidade nos retornos passados não signifique retornos 

estáveis no futuro.  

O Retorno sobre o Ativo total, representado pela sigla em inglês ROA, é importante para 

determinar o quanto a empresa é efetiva na utilização de seus ativos. Empresas que 

tenham baixa necessidade de investimentos em ativos podem distribuir mais dinheiro 

aos acionistas. 

Para os gestores da amostra, quanto maior o ROA, melhor. Isso, de acordo com a teoria, 

está relacionado ao fato de empresas value investing possuírem uma vantagem 

competitiva que não demanda altos investimentos em ativos. 

É interessante notar que o ROA foi uma variável significativa, enquanto o Retorno 

sobre o Patrimônio (ROE) não mostrou que era fator de influência. Uma possível 

explicação é que o ROA esteja mais ligado a uma medida de criação de valor para o 

acionista – como o Economic Value Added (EVA) –, do que o ROE. Como os fundos 

estão focados em valor, seria interessante para os gestores atentarem ao valor 

econômico criado, ao invés de medidas contábeis.  

Outra variável que parece influenciar os gestores é a Margem Bruta. Calculada pela 

divisão do lucro bruto pela receita líquida, ela mede a rentabilidade das vendas, logo 

após as deduções do custo dos produtos vendidos. Nos três modelos ela foi significativa 

ao nível de 1%. 
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Quanto maior a Margem Bruta, mais atrativa é a empresa para os value investors. Altas 

margens brutas mostram empresas que, se souberem fazer boa administração das 

despesas administrativas, dos gastos com pesquisa e desenvolvimento e com o 

pagamento de juros, devem ter um bom desempenho operacional. 

Para Buffet e Clark (2008), uma alta Margem Bruta também é sinal de que a empresa 

possui alguma vantagem competitiva que barra novos entrantes no seu nicho de 

mercado. Para eles, as Margens mais altas são alcançadas pela liberdade de poder 

estabelecer o preço de seus produtos e serviços bem acima dos custos. Os autores 

alertam que o ideal seria investigar as Margens dos últimos 10 anos das empresas, para 

comprovar a consistência da vantagem. São mostrados exemplos das margens das 

empresas que Warren Buffett investe: Coca-Cola (60%), Moody’s (73%), Burlington 

Northern Santa Fe Railway (61%) e Wrigley Co. (51%). 

A variável Margem EBITDA mostrou-se não significativa nos modelos de pooled, 

porém, em painel, apresentou um coeficiente negativo – contrariando o que era 

esperado.  

Comparando com o coeficiente da Margem Bruta, parece que os gestores parecem dar 

mais ênfase aos custos do que às despesas. Eventualmente isso pode estar relacionado 

ao fato de alguns deles praticarem a gestão ativa e poderem influenciar o gerenciamento 

das despesas – normalmente mais administráveis que os custos. 

Duas variáveis tiveram o sinal não esperado nos três modelos: Ativo e Participação no 

índice Bovespa. 

Apesar do coeficiente da proxy de tamanho da empresa (Ativo Total) ser muito próximo 

a zero, o baixo p-valor apontou que não era possível considerar que este fosse não 

significativo. Assim, diferente do que sugere a literatura, os gestores de valor brasileiros 

têm uma preferência por empresas maiores. Cabe destacar que, no modelo de painel, a 

variável foi não significativa ao nível de 10%. 

Os gestores parecem dar importância também à liquidez das ações, pois a variável 

Participação no Ibovespa mostra que as ações que compõe o índice tem propensão a 

também compor as carteiras de valor. 

Posições em ações mais líquidas são mais fáceis de serem fechadas. Para os investidores 

de valor, em tese, esse não seria um problema, uma vez que as posições tomadas são 

focadas no longo prazo. Entretanto, um problema que pode ter ocorrido foi o piso do 

corte dos dados da amostra ser extremamente baixo, incluindo ações extremamente 

ilíquidas. 

Oito variáveis não se mostraram significativas e, assim, não foi possível tirar conclusões 

claras sobre a influência de Dividend Yield, Crescimento do Lucro Bruto, A Dívida 

Bruta sobre o Ativo Total, ROE, Margem Líquida, Despesas VGA/Lucro Bruto, 

Depreciação e Amortização/Lucro Bruto, Setor Financeiro. 
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Interessante notar que os coeficiente da variável Dividend Yield foram positivos, porém 

como não foram significativas, não foi possível tirar notas conclusivas. No modelo de 

painel excluindo outliers, o p-valor foi baixo 0,15, mas não o suficiente para aceitar 

como significativa. Essa variável explicativa fazia parte dos filtros de Graham e 

esperava-se que os gestores atentassem para esse fator. 

A análise descritiva da amostra já apontava que a exclusão de observações com cinco 

desvios-padrão para cima da média foi problemática. Isso ficou evidente para as 

variáveis Margem Bruta e Margem EBITDA, que tiveram os desvios padrões muito 

altos. Isso provavelmente ocorreu pela presença de empresas pré-operacionais listadas 

em bolsa com receitas muito baixas, mas com resultados não-operacionais (inclusive 

financeiros) muito altos. As regressões forneceram resultados não significativos ou fora 

do que era esperado. 

Notou-se também que os gestores de valor não tem restrição com relação a ativos do 

setor financeiro. A literatura é escassa, mas há a hipótese de fundos com filosofia value 

investing não investirem em ativos financeiros. Os resultados mostraram que não é 

possível depreender resultados significativos, inclusive porque os coeficientes foram 

positivos nos modelos de pooled e negativo no modelo de painel. 

Tabela VI 

 

Além da posição na carteira, também é proposta como objetivo principal a modelagem 

das variáveis que influenciam o momento da compra. Foram selecionados variáveis 

explicativas ligadas ao preço: Preço/Lucro, Preço/Valor Patrimonial e Preço/Fluxo de 

Caixa da Firma. 

Pooled ex. Outliers Painel ex. Outliers Pooled sem restrições

Dividend Yield dy_1a + NS NS NS

Desvio do Lucro por Ação desv_lpa - - - -

Crescimento do Lucro Bruto cresc_lb + NS NS NS

Dívida Bruta / Ativo db_at - NS NS NS

ROA roa + + + +

ROE roe + NS NS NS

Margem Bruta mg_brut + + + +

Margem EBITDA mg_ebitda + NS - NS

Margem Líquida mg_liq + NS NS NS

Despesas VGA / Lucro Bruto vga_lb - NS NS NS

Depreciação / Lucro Bruto da_lb - NS NS NS

Ativo Total at NS + NS +

Dummy Participação no Ibovespa ibov NS + + +

Dummy Setor  Financeiro s_fin - NS - NS

* Ao nível de 10% de significância

Resultados Obtidos

Variáveis Explicativas Código
Sinal do Coeficiente 

Esperado

Resultados Obtidos*
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Tabela VII 

 

Os resultados apontam que, no modelo de pooled, a variável Preço/Lucro exerceu 

influência nas compras dos gestores. O coeficiente veio de acordo com o esperado – 

com sinal negativo, mostrando que quanto menor o preço lucro, mais interessante o 

ativo fica para os value investors. 

Esse resultado é interessante, pois vai de encontro à teoria e ao que diversos artigos 

acadêmicos simulam: carteiras de value investing compostas por ativos de baixo índice 

Preço/Lucro. 

O resultado obtido serve para validar os estudos que fazem simulações de carteiras 

teóricas com baixo índice Preço/Lucro, pois mostram que, além de estarem de acordo 

com a teoria, esta é uma variável significante na tomada de posições – utilizada na 

prática pelos gestores de carteiras profissionais. 

Os resultados apontam para não significância, ao nível de 10%, das variáveis Preço/ 

Valor Patrimonial e Preço/ Fluxo de Caixa da Firma. Foram consideradas mais de 3.801 

observações em cada modelo. 

Tabela VIII 

 

Modelo de Momento da Compra - Coeficientes e p-valores

Variável

Preço / Lucro -0,0011249 * -0,0009219 ^

0,07 0,35

Preço / Valor Patrimonial 0,000977200 ^ 0,001124 ^

0,63 0,82

Preço / Fluxo de Caixa da Firma -0,0000346 ^ 0,0000015 ^

0,30 0,97

Constante -0,9599549 *** -2,539209 ***

0,00 0,00

* Significativo ao nível de 10%

^ Não Significativo ao nível de 10%

PainelPooled

*** Significativo ao nível de 1%

** Significativo ao nível de 5%

Pooled ex. Outliers Painel ex. Outliers Pooled sem restrições

Preço/Lucro pl_t0 - - NS NS

Preço/Valor Patrimonial p_vpa_t0 - NS NS NS

Preço/Fluxo de Caixa p_fcf_t0 - NS NS NS

* Ao nível de 10% de significância

Resultados Obtidos*
Variáveis Explicativas Código

Sinal do Coeficiente 

Esperado

Resultados Obtidos
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Com as informações qualitativas do Apêndice, foi possível fazer uma relação dos 

conceitos utilizados na descrição dos fundos analisados com os conceitos de value 

investing explicitados na revisão de literatura – um dos objetivos secundários desta 

dissertação. 

Tabela IX 

 

Tabela X 

 

Fundo Value Investing
Análise 

Fundamentalista

Valor 

Intrínseco

Foco no Longo 

Prazo

Enxergam ações como 

fração de uma empresa 

ou praticam Gestão 

Ativa*

Margem de 

Segurança

Bogari Invest x x x x

BRZ Investimentos x

Claritas x x

Set Investimentos x x x

Constância Investimentos x x x x x x

Cox Capital x x x

Dynamo Adm. de Recursos x x x x

Edge Investimentos x x x

Fama Investimentos x x x

Tarpon Investimentos x x

Investidor Profissional x x

Jardim Botânico x x

Joule Asset Management x x x

M Square Investimentos x x x x

Mint Capital x x x x x

Oceana Investimentos x x x x x

Orbe Investimentos x x

Rio Bravo x x

Studio Investimentos x x x

TOTAL 8 9 14 13 9 6

* Os fundos que praticam gestão ativa implicitamente aceitam os "papéis" negociados como fração de uma empresa

Aderência dos fundos aos conceitos de value investing

Fundo
Vantagens 

competitivas

Círculo de 

Competência**

Governança 

Corporativa

Smal Caps ou pouca 

preocupação com 

liquidez

Catalisadores
Contrarian 

Investors ***

Bogari Invest x x

BRZ Investimentos x x

Claritas x

Set Investimentos x

Constância Investimentos x x x

Cox Capital x

Dynamo Adm. de Recursos x x

Edge Investimentos x x

Fama Investimentos x

Tarpon Investimentos x x x

Investidor Profissional

Jardim Botânico x

Joule Asset Management x x

M Square Investimentos x

Mint Capital x x

Oceana Investimentos x x x

Orbe Investimentos x x

Rio Bravo x

Studio Investimentos

TOTAL 5 6 9 4 2 4

** ou "Nivel de Conforto"

*** ou "Contramão do mercado"

Aderência dos fundos aos conceitos de value investing
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A maioria dos gestores utiliza os termos value investing, value investment ou “análise 

fundamentalista” para descrever a sua abordagem. 

Grande parte dos gestores informa que busca o valor intrínseco da empresa na decisão 

de posicionamento da carteira (14). Treze gestores focam seus resultados no “Longo 

Prazo”. 

Nove gestores enxergam as ações como frações da empresa, e não “apenas papéis 

negociados em bolsa de valores” (Mint Capital, 2012), e muitos deles também praticam 

gestão ativa. 

Nove também é o número de gestores que procuram princípios de Governança 

Corporativa nas empresas em que querem investir. Caso os gestores possam exercer 

gestão ativa, eles incentivam as empresas investidas a adotar princípios de Governança, 

como é o caso da Rio Bravo e da Oceana. 

Apenas a Bogari Invest e a Oceana informam que estão atentos aos catalisadores de 

valor. Apesar de o conceito “contrarian investor” não aparecer na literatura, optou-se 

por incluí-lo na análise, pois quatro gestores fazem menção ao termo e outros quatro 

dizem que não estão preocupados com a liquidez dos ativos ou não tem restrição com 

relação ao tamanho da capitalização das empresas investidas (small caps). 

Com relação às vantagens competitivas, um conceito bastante explorado pelos livros, 

apenas cinco gestores dizem considerá-las em suas análises. 

Os dados da Bloomberg sobre rentabilidade dos fundos permitiu que o ponto final da 

amostra fosse expandido de setembro de 2011 para fevereiro de 2012. Nesse período, 

todos os fundos da amostra superaram o índice Bovespa, embora alguns deles tenham 

tido desempenho inferior ao índice, em períodos isolados. O gráfico da Ilustração VI 

mostra visualmente os resultados. 
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Ilustração VI 

 

O fundo que obteve o maior retorno no período foi o Bogari Invest, com uma 

rentabilidade de 159% no período considerado. Em seguida, entre os fundos que 

também superaram retornos maiores que 100%, estão M Square Investimentos, Cox 

Capital e o fundo da Dynamo. 

Entre os fundos de pior desempenho, ficaram o Joule Value e o da Constância 

Investimentos – este ficou 30 meses abaixo da média do mercado, para superar o 

Ibovespa nos últimos 11 meses da amostra.  

Os fundos que apresentaram os menores desvios padrões nos retornos mensais foram o 

fundo da Constância Investimentos e o IP Value. Apenas dois gestores mostraram 

volatilidade nos retornos maiores que o Ibovespa: Cox Capital e Rio Bravo.  
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DYNCODO EDGEVAL FAMAFMA FEBEVAL FIAMINT

HGCOXFI IPVALUE JBIFOCM JOULVAL MINTVMA

MSQUARH OCEANAV ORBEVMA RBFIFIA STUMAST

TARPCFJ Ibov Index

Ilustração VI - Desempenho dos Fundos da Amostra
Fonte: Bloomberg, elaboração própria
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Tabela XI 

 

Além da análise do período total, para verificar com maior significância se os retornos 

foram realmente maiores, rodou-se uma regressão para cada fundo, a fim de testar o 

excesso de retorno obtido incluindo um ajuste pelo risco (beta calculado no período em 

questão). Seguindo Varga (2001), utilizou-se uma equação com base no Single Index 

Model: 

(Retorno Fundo i - CDI) = αi + βi (Ibov - CDI) + i

Onde:  i é o beta do fundo; 

i é um erro aleatório normal padrão; 

i é o excesso de retorno obtido pelo fundo após ajuste pelo risco sistemático. 

De acordo com o modelo, o teste empírico considera os resultados mensais. Entretanto, 

como visto no Apêndice, os gestores de value investing normalmente focam seus 

resultados no longo prazo. Assim, não é de se esperar que os fundos superem em todos 

os meses a média do mercado. Por isso, apesar de todos os coeficientes apontarem  

positivos, muitos deles não foram significantes.  

Outro ponto negativo desse teste é que o histórico de alguns fundos é curto, por isso o 

número de observações é pequeno. 

Gestor Fundo Código Rentabilidade Desv. Pad. Sharpe

Bogari Invest Bogari Value FIA BOGARIV 158,7% 6,0% 24,81

M Square Investimentos M Square Ações CSHG Master FIA MSQUARH 129,3% 5,5% 21,65

Cox Capital COX Master FIA HGCOXFI 106,5% 7,9% 12,16

Dynamo Administração de Recursos Dynamo Cougar FIA DYNCODO 100,1% 5,7% 15,81

Tarpon Investimentos Tarpon CFJ FIA TARPCFJ 92,8% 6,1% 13,36

Investidor Profissional IP Value Hedge Master FIA IPVALUE 85,2% 3,2% 23,54

Rio Bravo Rio Valor FIA RBFIFIA 84,9% 7,5% 9,96

Studio Investimentos Studio Master FIA STUMAST 79,8% 3,9% 17,61

Mint Capital Mint Value Master FIA* FIAMINT 68,3% 4,1% 14,04

Jardim Botânico JBI Focus Master FIA JBIFOCM 61,6% 3,5% 14,77

Edge Investimentos Edge Value FIA EDGEVAL 55,0% 3,9% 11,32

Oceana Investimentos Oceana Valor FIA OCEANAV 44,2% 6,2% 5,45

Fama Investimentos Febe Valor FIA FEBEVAL 38,4% 4,8% 5,73

Mint Capital Mint Value FIA* MINTVMA 38,2% 5,0% 5,56

Constância Investimentos Constância Ações FIA CONSTFI 37,2% 3,1% 8,49

BRZ Investimentos BRZ Valor Master FIA BRZVALR 36,9% 4,5% 5,90

Claritas Claritas Valor FIA CLVIFFE 34,0% 3,8% 6,18

Fama Investimentos Fama Futurevalue Master FIA FAMAFMA 33,4% 4,5% 5,11

Orbe Investimentos Orbe Value Master FIA ORBEVMA 25,1% 3,7% 3,90

Set Investimentos Condórdia Set FIA CONCACS 23,9% 7,3% 1,82

Joule Asset Management Joule Value FIA JOULVAL 20,5% 5,6% 1,76

Ibovespa Ibov Index 10,6% 7,4% 0,00

* Como, havia a possibilidade de segregação para esta análise, os fundos da Mint foram considerados individualmente 

Elaboração do autor

Desempenho dos Fundos no período considerado
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Tabela XII 

 

Todos os betas estimados foram menores que 1,0 e todos significativos. Os betas da 

Oceana, Concórdia e Joule foram os únicos acima de 0,9. Os mais baixos foram o da IP 

Value e da Constância – os mesmos fundos que tiveram os desvios padrões mais baixos 

nos retornos individuais, também o tiveram na comparação com o Ibovespa. 

Utilizando outra metodologia, foram extraídos os betas de cada fundo no terminal 

Bloomberg, de acordo com os parâmetros estabelecidos na seção metodologia (dois 

anos ou desde a existência do fundo, variação diária, Ibovespa como benchmark, 

desconsideração da primeira observação). Os dados permitiram acompanhar a evolução 

dos betas mês a mês. 

Apenas o fundo BRZ Valor ficou acima de um, e mesmo assim por dois meses, em 24 

observações. O que teve a média mais baixa foi novamente o da IP Value. 

 

Fundo Núm. de Obs.

BOGARIV 0,0178 * 0,6477 * 43

BRZVALR 0,0058 ^ 0,6656 * 24

CLVIFFE 0,0076 ^ 0,5278 * 14

CONCACS 0,0021 ^ 0,9506 * 49

CONSTFI 0,0014 ^ 0,3118 * 26

DYNCODO 0,0098 * 0,6626 * 49

EDGEVAL 0,0123 * 0,4624 * 37

FAMAFMA 0,0084 ** 0,4779 * 35

FEBEVAL 0,0064 ^ 0,6995 * 33

FIAMINT 0,0121 * 0,6279 * 33

HGCOXFI 0,0128 * 0,8549 * 49

IPVALUE 0,0055 ** 0,2603 * 49

JBIFOCM 0,0096 ** 0,4063 * 23

JOULVAL 0,0027 ^ 0,9238 * 34

MINTVMA 0,0157 * 0,7378 * 12

MSQUARH 0,0123 * 0,6270 * 49

OCEANAV 0,0069 * 0,9941 * 40

ORBEVMA 0,0022 ^ 0,3233 * 30

RBFIFIA 0,0099 ** 0,8309 * 49

STUMAST 0,0146 * 0,6221 * 27

TARPCFJ 0,0110 * 0,6734 * 43

Elaboração do autor

 

* Estatisticamente significativo ao nível de 5%

** Estatisticamente significativo ao nível de 20%

^ Não Significativo

Resultados das regressões
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Ilustração VII 

 

Na média histórica, apenas a Concórdia e a Oceana apresentaram betas maiores que 

0,90. Os fundos que se destacaram por terem médias baixas foram IP Value, Fama, 

Orbe e Constância. Uma média simples de todos os valores observados aponta que os 

fundos de value investing apresentam um risco menor que a média do mercado, pois o 

beta médio foi 0,59. 
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Ilustração VII - Betas dos Fundos da Amostra
Fonte: Bloomberg, elaboração própria
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Tabela XIII 

 

Para caracterizar os fundos da amostra, foram levantadas informações sobre os tipos de 

ativos investidos. Os dados apontam que 17 fundos utilizam poucos instrumentos de 

investimento, tendo a maioria dos seus recursos investida em ações e um ou mais ativos 

de renda fixa. Apenas os fundos da Dynamo, da IP Value e da M Square, apresentam 

mais instrumentos. 

Fundo  médio

Condórdia Set FIA 0,942

Oceana Valor FIA 0,923

Joule Value FIA 0,899

BRZ Valor Master FIA 0,880

Studio Master FIA 0,762

Mint Value FIA* 0,748

Claritas Valor FIA 0,699

Rio Valor FIA 0,667

Mint Value Master FIA* 0,639

Dynamo Cougar FIA 0,621

Febe Valor FIA 0,600

COX Master FIA 0,587

JBI Focus Master FIA 0,566

M Square Ações CSHG Master FIA 0,565

Tarpon CFJ FIA 0,498

Edge Value FIA 0,370

Bogari Value FIA 0,353

Constância Ações FIA 0,349

Orbe Value Master FIA 0,314

Fama Futurevalue Master FIA 0,234

IP Value Hedge Master FIA 0,163

Fonte: Bloomberg (2012)

Elaboração do autor

Betas médios históricos
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Tabela XIV 

  

Tabela XV 

 

Tabela XVI 

 

Tipos de Ativos BOGARIV BRZVALR CLVIFFE CONCACS CONSTFI EDGEVAL FAMAFAM

Total Ações 87,2% 91,8% 96,0% 97,9% 74,0% 80,2% 86,0%

SELIC - - - 17,4% - -

Depósitos a prazo e outros títulos de IF 6,1% - - - - - -

Cotas de Fundos 8,7% 7,1% 0,1% - 8,5% 19,4% 13,5%

Investimento no Exterior - - - - - - -

Tesouro Nacional - - 0,2% - - - -

Disponibilidades 0,2% 0,0% 0,0% 2,3% 0,1% 0,0% 0,0%

Valores a Pagar -2,6% -3,4% -8,9% -1,4% -1,0% -1,1% -1,0%

Valores a Receber 0,4% 4,5% 2,1% 1,2% 1,0% 1,4% 1,5%

Erros e omissões 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tipos de Ativos Invetidos

Tipos de Ativos FEBEVAL FIAMINT HGCOXFI JBIFOCM JOULVAL OCEANAV ORBEVMA

Total Ações 87,5% 98,1% 82,6% 89,8% 96,7% 97,1% 96,7%

SELIC 14,4% 1,5% 16,3% - - - 1,8%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF - - - - - - -

Cotas de Fundos - 0,8% - 9,8% - 7,2% 2,0%

Investimento no Exterior - - 0,2% - - - -

Tesouro Nacional - - - - 4,0% - -

Disponibilidades 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% 0,0%

Valores a Pagar -2,5% -1,6% -1,5% -0,2% -1,3% -5,9% -1,2%

Valores a Receber 0,6% 0,7% 2,4% 0,7% 0,5% 1,3% 0,7%

Erros e omissões 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tipos de Ativos Invetidos

Tipos de Ativos RBFIFIA STUMAST TARPCFJ

Total Ações 97,8% 92,4% 85,7%

SELIC 2,6% - 14,3%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF - - -

Cotas de Fundos - 12,0% 1,3%

Investimento no Exterior - - -

Tesouro Nacional - - -

Disponibilidades 0,4% 0,1%

Valores a Pagar -1,3% -5,7% -1,8%

Valores a Receber 0,5% 1,2% 0,6%

Erros e omissões 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Tipos de Ativos Invetidos
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Tabela XVII 

 

Ainda no intuito de caracterizar os fundos, os dados apontam que os patrimônios dos 

fundos de value investing no período da amostra tinham variância. Em setembro de 

2011, ultimo mês de coleta dos dados da CVM, o fundo Joule Value FIA tinha R$ 7,7 

milhões sob gestão, enquanto o fundo da Dynamo tinha quase R$ 1,5 bilhões de reais.  

Tabela XVIII 

 

  

Tipos de Ativos DYNCODO IPVALUE MSQUARH

Total Ações 75,4% 72,1% 71,5%

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - -28,7% -

SELIC - 43,4% -

Títulos Públicos 1,4% - 16,1%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF 11,1% - -

Cotas de Fundos - 0,4% -

Operações Compromissadas 2,8% 2,9% 10,2%

Investimento no Exterior 6,4% 9,5% 2,0%

Debêntures 0,3% - -

Brazilian Depository Receipt - BDR 1,7% - -

Swap com prêmio de risco de crédito 0,6% - -

Opções - Posições lançadas -0,4% -0,4% 0,0%

Opções - Posições titulares 0,6% 0,3% 0,0%

Tesouro Nacional - - 0,1%

Disponibilidades 0,1% 0,0% 0,0%

Valores a Pagar -1,1% -1,2% -1,7%

Valores a Receber 1,0% 1,6% 1,9%

Erros e omissões 0,1% 0,1% 0,0%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Tipos de Ativos Investidos

Fundo mar/08 set/08 mar/09 set/09 mar/10 set/10 mar/11 set/11

Bogari Value FIA 4,3             4,8             16,9            28,6            50,0            80,0            86,5            

BRZ Valor Master FIA 198,9          307,3          271,3          236,9          

Claritas Valor FIA 8,7              20,3            50,3            55,0            

Condórdia Set FIA 10,7           8,6             6,3             8,6              8,4              12,1            13,8            12,9            

Constância Ações FIA 4,8              8,6              11,5            11,9            

Dynamo Cougar FIA 931,8         762,9         773,5         1.061,5       1.212,7       1.344,8       1.619,3       1.485,7       

Edge Value FIA 9,7             15,2            25,2            29,5            36,2            36,5            

Fama Futurevalue Master FIA 50,9           67,1            91,7            86,8            83,5            68,1            

Febe Valor FIA 67,9            78,0            87,2            82,0            79,8            

Mint Value Master FIA* 3,5              10,9            18,9            31,3            39,7            

COX Master FIA 9,2             13,3           19,3            23,5            28,6            33,2            35,0            

IP Value Hedge Master FIA -             132,4          151,1          180,0          

JBI Focus Master FIA 60,1            66,0            73,6            65,0            

Joule Value FIA 3,2             7,5              9,9              10,0            10,2            7,7              

M Square Ações CSHG Master FIA 57,1           37,2           23,2           44,9            65,7            207,8          335,9          374,9          

Oceana Valor FIA 2,9             16,2            30,1            38,4            78,6            89,1            

Orbe Value Master FIA 103,1          125,9          120,0          110,4          104,3          

Rio Valor FIA 184,7         220,3         192,6         341,7          380,6          384,4          381,8          301,0          

Studio Master FIA 31,5            96,8            173,8          197,4          

Tarpon CFJ FIA 10,8           8,6             14,1            17,1            19,4            21,9            20,4            

Fonte: CVM (2012)

Elaboração do autor

Evolução semestral do Patrimônio dos Fundos (em R$ milhões)
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5. Conclusões 

Esta dissertação contribui com as pesquisas sobre value investing no Brasil e é útil para 

identificar quais elementos influenciam significativamente as decisões dos gestores de 

valor na prática. Também pode ajudar gestores e pequenos investidores que pretendem 

seguir a filosofia a olharem os indicadores mais relevantes nas suas decisões de 

investimento. 

O estudo diferencia-se dos demais por fazer uma análise com os dados passados 

efetivos sobre decisões de investimento dos gestores considerados investidores de valor.  

Inicialmente cabe destacar que, na revisão da literatura, os artigos acadêmicos de value 

investing parecem dar mais atenção às comparações entre carteiras selecionadas (com 

indicadores econômico-financeiros) e o Ibovespa. Os indicadores econômico-

financeiros mais utilizados são relações de múltiplos tidos como proxy de investimento 

em valor (P/E, Book Value to Market Value, Dividend Yield) e a comparação é feita 

medindo os retornos e riscos. 

Os livros sobre value investing destacam mais os conceitos sobre o tema (como 

vantagem competitiva, margem de segurança e catalisadores) e análises de casos.  

Esse levantamento mostra que poucos artigos acadêmicos discutem qualitativamente o 

value investing, mostrando que muitos já consideram a teoria consolidada e partem para 

os testes. Existe, portanto, um grande campo de pesquisa a ser explorado. 

De acordo com os resultados sobre o desempenho, é possível afirmar que os fundos que 

seguem a filosofia de valor superam a média do mercado, representado pelo Ibovespa.  

Para responder à pergunta sobre maior retorno, foi necessário testar a hipótese sobre 

maior risco. Apesar de os investidores de valor não associarem volatilidade a risco, 

como exposto na revisão de literatura, foram utilizados os betas dos fundos para fazer a 

comparação do risco de cada fundo. O levantamento do histórico dos betas mostrou que 

os índices são inferiores a 1,0 em praticamente todas as observações e, portanto, 

menores que o mercado como um todo (o benchmark utilizado foi o Ibovespa). Os 

testes empíricos utilizando o Single Index Model também confirmaram a hipótese, 

levando à conclusão de que, mesmo com maior retorno, os fundos analisados também 

ofereciam menor risco. 

Os conceitos mais utilizados pelos dezenove gestores foram: busca do valor intrínseco 

da empresa e sua divergência com o preço de mercado (14), foco nos resultados de 

Longo Prazo (13), visão de que as ações são uma fração da empresa (9, sendo que 

alguns deles procuravam praticar gestão ativa), Governança Corporativa (9). Dois 

fundos informam que estão atentos aos catalisadores de valor. Outros critérios pouco 

abordados foram a autodenominação de “contrarian investors” (4), e a preocupação 

com a liquidez dos ativos ou não restrição com relação ao tamanho das empresas (4). 



58 

 

 

Os resultados das regressões apontaram que, para um ativo estar presente em sua 

carteira, os gestores consideravam o desvio padrão do Lucro por ação, o Retorno sobre 

os Ativos (ROA), a Margem Bruta, o tamanho da empresa (representado pelo Ativo 

Total) e a Liquidez (representada pela presença no Ibovespa). 

Oito variáveis não se mostraram significativas e, assim, não foi possível tirar conclusões 

claras sobre a influência delas: Dividend Yield, Crescimento do Lucro Bruto, A Dívida 

Bruta sobre o Ativo Total, ROE, Margem Líquida, Despesas VGA/Lucro Bruto, 

Depreciação e Amortização/Lucro Bruto, Setor Financeiro. 

Além da posição na carteira, também é proposta como objetivo principal a modelagem 

das variáveis que influenciam o momento da compra. Foram selecionados variáveis 

explicativas ligadas ao preço: Preço/Lucro, Preço/Valor Patrimonial e Preço/Fluxo de 

Caixa da Firma. 

Os resultados apontam que, no modelo de pooled, a variável Preço/Lucro exerceu 

influência nas compras dos gestores. O coeficiente veio de acordo com o esperado – 

com sinal negativo, mostrando que quanto menor o preço lucro, mais interessante o 

ativo fica para os value investors. 

O resultado obtido serve para validar os estudos que fazem simulações de carteiras 

teóricas com baixo índice Preço/Lucro, pois mostram que, além de estarem de acordo 

com a teoria, esta é uma variável significante na tomada de posições – utilizada na 

prática pelos gestores de carteiras profissionais. 

Os dados levantados para caracterizar os fundos apontam que 17 fundos utilizam 

poucos instrumentos de investimento, tendo a maioria dos seus recursos investida em 

ações e um ou mais ativos de renda fixa. Apenas os fundos da Dynamo, da IP Value e 

da M Square, apresentam mais instrumentos. No período analisado, o patrimônio 

líquido de todos os fundos cresceu. 

Os fundos de value investing são conhecidos por visarem o longo prazo, como fica claro 

na descrição dos fundos (no Apêndice). A data utilizada para início das análises foi 

janeiro de 2008, pois os dados da CVM eram mais uniformes. Para os modelos 

econométricos isso não foi uma grande restrição, pois foram feitos modelos de pooled e 

painel considerando os ativos das carteiras (mais de três mil observações em cada 

regressão). Entretanto, para a análise de desempenho, talvez o ideal seria contar com um 

período maior – mesmo que houvesse apenas quatro fundos em janeiro de 2008.  

Trabalhos futuros poderiam criar um critério para as posições vendidas, evidenciando 

ativos bastante descolados da filosofia de value investing. Pesquisas qualitativas sobre 

alguns temas da filosofia value investing poderiam contribuir mais com a literatura 

focada no tema – especialmente no Brasil. 

Sobre o patrimônio dos fundos, caberia estudar se eles foram formados pelo excesso de 

retorno ou por aporte de cotistas. Uma análise poderia ser feita sobre as ações 

responsáveis por gerar os maiores retorno de cada carteira. 
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APÊNDICE 

Os gestores brasileiros nem sempre explicitam claramente os conceitos por trás da 

filosofia que seguem. Um trabalho mais detalhado forneceu informações valiosas para 

confirmar se suas filosofias de investimento se alinham com os conceitos de value 

investing. Para esta seção, foi pesquisado o que os fundos selecionados para a amostra 

informam sobre seu alinhamento com o value investing. 

Como os textos da seção da amostra foram adaptados dos websites das gestoras, 

eventualmente, alguma informação sobre a filosofia das mesmas pode ter ficado 

distorcida. 

Mint Capital 

A Mint Capital cita que sua filosofia busca se aproximar dos princípios fundamentais do 

Value Investment, apesar de enfatizar que muitas ferramentas e processos atuais tenham 

sido alterados ao longo do tempo. 

A gestora informa que compra grupos de ações de empresas lucrativas e/ou boas 

pagadoras de dividendos com desconto, que busca Margem de Segurança, e que, em sua 

opinião, os participantes do mercado agem com base em emoções, provocando 

ineficiências na precificação dos ativos. 

Destaques da filosofia de investimento da Mint Capital, segundo a empresa: 

 Acreditar que o preço pago por um ativo é a variável mais importante 

na determinação do retorno do investimento; 

 Compreender a diferença entre preço e valor.  Um ativo pode ser um 

bom investimento em um determinado preço, mas não em outro; 

 Entender o efeito do comportamento humano nos mercados segundo 

os princípios das teorias de finanças comportamentais, buscando 

minimizar os nossos próprios vieses e nos aproveitando dos efeitos 

causados pelos vieses individuais e institucionais de outros 

participantes que possam gerar oportunidades para investidores 

diligentes e focados; 

 Acreditar que só é possível criar resultados melhores que a média 

fazendo algo diferente do consenso, sendo contrarian investor; 

 Entender que companhias são sociedades que consolidam capital de 

financiadores (credores e sócios) em busca de lucro, e que suas 

respectivas ações não são apenas papéis negociados em bolsa de 

valores; 
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 Entender que qualquer estratégia de investimento passa por períodos 

de underperformance, sendo necessário ter disciplina e paciência para 

alcançar os resultados desejados; 

 Acreditar que há uma tendência de reversão à média nas diversas 

métricas de rentabilidade das companhias ao longo do tempo por 

questões estratégicas, competitivas e regulatórias; 

 Entender que somente buscando proteger constantemente o capital 

investido é possível criar resultados consistentes de longo prazo; 

 Lembrar do efeito exponencial dos juros compostos e não focar nos 

resultados de curto prazo; 

 Entender que uma parte importante do retorno de longo prazo das 

ações vem dos dividendos, ou seja, da monetização do valor residual 

das companhias de forma antecipada; 

 Não depender da identificação de triggers de valor. Nossas teses de 

investimento não dependem de reestruturação, fusão, aquisição, 

eventos societários ou macroeconômicos; 

 Não investir em negócios que não entendemos, em empresas gerando 

prejuízos acumulados, em empresas excessivamente alavancadas, em 

empresas com pouco histórico de resultados; 

 Saber que não é possível controlar o resultado, mas sim o processo de 

investimento. Por isso, focar no processo, transformá-lo em algo 

replicável que não dependa de uma pessoa ou de insights esporádicos. 

Orbe Investimentos 

A Orbe Investimentos se considera uma gestora que adota a filosofia de value investing 

com uma abordagem ativa de governança corporativa. Eles informam que mantém um 

pensamento independente, baseado em análise profunda e que atentam a fundamentos 

dos resultados das empresas, procurando eventuais ativos “escondidos” e não 

precificados na cotação das ações das empresas investidas. Sempre buscam informações 

diretas, sem intermediários. 

Assim como a Mint Capital, a Orbe acredita que pode ser classificada como uma 

espécie de contrarian investors, pois nunca compra ativos em moda no mercado. 

Bogari Capital 

A Bogari Capital é uma gestora de recursos independente que tem como objetivo prover 

aos seus clientes “oportunidades de investimento de longo prazo baseadas na 
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identificação da distorção entre o valor dos ativos e seus preços de negociação” – dizem 

explicitamente em seu site que são adeptos do value investing. 

Sua filosofia de investimentos baseia-se em alguns conceitos de value investing, tais 

como valor intrínseco, gestão ativa, catalisadores. De um trecho retirado de seu website: 

Somos conservadores, sempre optamos por comprar ativos 

substancialmente abaixo do seu valor intrínseco; 

Buscamos o maior nível de governança e liquidez possível, porém 

não gostamos de pagar mais caro por isso; 

Como donos, defendemos nossos interesses atuando ativamente nas 

empresas que investimos; 

Investimos para o longo prazo, por isso temos paciência para esperar 

a convergência entre preço e valor, mesmo assim preferimos 

catalisadores de valor claramente identificados; 

Preferimos ótimos negócios, mas caso seu investment case seja 

atrativo, adotamos a regra que todo ativo tem seu preço para 

investirmos. 

Cox Capital 

A gestora informa que sua abordagem de investimentos é específica e conservadora, 

pois investem somente através de um processo de profunda análise fundamentalista de 

negócios e são bastante rigorosos ao selecionar uma empresa para suas carteiras. 

Apesar de não fazer clara menção ao value investing, sua filosofia (regida por seis 

pilares) é baseada em alguns princípios de valor, tais como análise fundamentalista, 

valor intrínseco: 

 Não especulamos, somos investidores de longo-prazo 

Investimos em ações da mesma maneira que empresários 

investem em suas empresas, lastreando o investimento inicial em 

expectativas de maiores fluxos de caixa futuro. Desta forma, 

somente entendemos de empresas, modelos de negócio e setores. 

Não antecipamos volatilidades de curto-prazo do mercado. Não 

somos “market-timers”. 

 Buscamos grandes distorções entre preço e valor 

Preferimos comprar uma empresa cujas ações multiplicarão por 

10 em 10 anos do que outra que todo mercado acredita que 

subirá 10% no próximo mês. Normalmente, as companhias 
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baratas estão fora do “holofote” do mercado. Suas ações 

normalmente negociam um baixo volume, e por isso não atraem 

a atenção dos grandes investidores. Há ainda as empresas 

negligenciadas, que, mesmo tendo ações com liquidez, 

decepcionaram o mercado de alguma forma, e sofreram uma 

correção mais forte do que a necessária. 

 Acreditamos que disciplina e paciência são cruciais 

Muitas vezes o mercado reage no curto-prazo de forma 

irracional, tanto para cima como para baixo. Para se ter 

convicção e não seguir a multidão, é necessário criar um 

processo de tomada de decisões de investimento extremamente 

rigoroso e disciplinado. Um processo de decisão robusto e 

criterioso nos gera a confiança necessária para se ter paciência e 

esperar a convergência entre o preço de uma ação e seu 

verdadeiro valor. 

 Investimos de forma seletiva  

Nosso processo de investimentos é bastante rigoroso e seletivo. 

Logo, poucas empresas conseguem atender aos nossos critérios 

qualitativos e quantitativos, e, por conseqüência, nossas carteiras 

se tornam concentradas. Não há um número pré-definido de 

empresas em nossas carteiras, mas sim condições pré-definidas. 

Além disso, temos uma grande preocupação de correlacionar os 

drivers de valor das empresas em nossos portfólios. 

 Preservamos o capital  

A consistência de retornos superiores, evitando perdas, 

desempenha um papel muito forte no acumulo do capital no 

longo prazo. Um fundo que cai 50% em um ano, precisa subir 

100% apenas para voltar ao estágio inicial. Desta forma, 

dedicamos constante atenção à gestão de risco em nossos fundos. 

 Abordamos de forma micro (bottom-up)  

Construímos nosso fundo partindo de análises específicas de 

cada negócio, e não através de uma visão setorial ou da 

conjuntura macroeconômica. Não apostamos em variáveis como 

dólar, redução de juros, etc. 
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Set Investimentos 

Outra gestora que também não faz menção direta ao value investing, mas cuja filosofia 

segue alguns de seus princípios, tais como valor intrínseco, círculo de competência, 

conservadorismo, concentração de carteira: 

 Investir para o longo prazo; 

 Foco no valor intrínseco das empresas; 

 Investir em empresas em que os interesses de todos os 

acionistas estejam bem alinhados; 

 Prudência e conservadorismo na tomada de decisão do 

investimento; 

 Evitar modismos; 

 Relativa concentração das carteiras; 

 Acompanhamento e monitoramento das empresas investidas; 

 Investir em empresas, não em setores; 

 Não investir em empresas fora de nossa capacidade de 

análise e compreensão; 

 Não investir em empresas estatais. 

Oceana Investimentos 

A Oceana Investimentos, na página inicial de seu website, informa algumas de suas 

diretrizes: “Value investing; processos intensivos de pesquisa; racionalidade; 

preservação de capital”. 

Além de mencionar claramente sua filosofia, a gestora diz que acredita que o mercado 

gera distorções entre preço e valor, criando oportunidades para compra de empresas 

com bons fundamentos a preços descontados e venda de ações supervalorizadas. 

A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa 

e participação na governança das empresas investidas, quando julgar 

que tais ações contribuirão para valorização dos investimentos do 

fundo.  

A gestora explica, em seu website, os “Conceitos de Investimento” e a “Filosofia de 

Investimento” que adotam. São abordados os conceitos de análise fundamentalista, 

contrarian investors, vantagens competitivas, investimentos com ampla margem de 
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segurança, e que tentam identificar “catalisadores” para facilitar a convergência dos 

preços das ações aos seus valores intrínsecos.  

Studio Investimentos 

A Studio Investimentos deixa explícita sua filosofia de investimento: 

 Análise fundamentalista (Value Investing) – investimento 

baseado em estudo minucioso e detalhado das empresas e de 

seus ambientes competitivos. 

 Disciplina e paciência – construção diligente das teses de 

investimento, sem pressa na tomada de decisão e com e 

horizonte de longo prazo. 

 Margem de segurança – distorções significativas entre o 

valor intrínsico das companhias e seus preços de mercado. 

Não utilizamos alavancagem. 

 Gestão ativa – análise das oportunidades de investimentos 

evitando o viés de aproximação com o Ibovespa. 

 Gradualismo – na montagem e desmontagem das posições. 

 Concentração – coragem para assumir risco quando a relação 

risco/retorno for extraordinária. 

Edge Investimentos 

O fundo busca adquirir participações em empresas com sólidos fundamentos que, por 

razões temporárias, tenham preço de mercado inferior a nossa estimativa de valor justo 

por ampla margem de segurança. 

Eles avaliam os fundamentos das empresas apoiando-se em quatro estratégias 

principais, que incluem diversos elementos de value investing: 

Monitoramento da performance, riscos e oportunidades 

 Análise dos resultados trimestrais; 

 Mudanças na relação competitiva; 

 Alterações na legislação/regulação 

Análise do Negócio 

 Balanços Saudáveis; 
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 Vantagens Competitivas; 

 Pricing Power; 

 Concorrência Saudável; 

 FCFs crescentes; 

 Aspectos Regulatórios. 

Análise de Gestão e de Governança 

 Competência na operação do negócio; 

 Bom histórico na Alocação de Capital; 

 Incentivos e remuneração; 

 Transparência; 

 Direitos como minoritários. 

Precificação e decisão de investimento 

 Estimativa dos fluxos de caixa futuros; 

 Avaliação dos diversos cenários possíveis para os próximos 

anos; 

 Precificação do negócio por DCF; 

 Decisão de compra/venda baseada na diferença entre o preço de 

mercado e o valor justo. 

Jardim Botânico Investimentos 

A estratégia de investimentos do Jardim Botânico Investimentos baseia-se na análise 

fundamentalista. O foco do investimento são ações de empresas listadas em bolsa que se 

destaquem por suas perspectivas de retorno, margem de segurança e práticas de 

governança corporativa.  

Dessa forma, apesar de não citarem claramente o value investing, a Jardim Botânico 

Investimentos possui algumas característica dessa filosofia e foi incluída na amostra. 
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Rio Bravo 

A Rio Bravo, cita que em seu fundo “Rio Bravo Fundamental Fundo de Investimento 

em Ações” é adotada uma postura ativista em relação às empresas na qual investe, cujos 

preços em bolsa estão significativamente abaixo de seu valor econômico intrínseco. 

O Fundamental (fundo da amostra) adquire posições minoritárias em número suficiente 

para garantir presença, ou influência, nos conselhos das empresas investidas, ajudando-

as a empreender mudanças que aumentem o seu valor, auxiliando na melhoria da 

Governança Corporativa e sugerindo estratégias que maximizem o valor e a liquidez das 

ações, evidenciando a atuação pró-ativa da Rio Bravo junto às empresas. 

Tarpon Investimentos 

A Tarpon divulga que sua filosofia de Investimentos está baseada em cinco pilares: 

1. Foco em valor intrínseco 

2. Abordagem de contramão - concentrar esforços em 

investimentos que estejam fora do radar da maioria dos demais 

investidores por alguma razão como: baixa liquidez, complexa 

estrutura societária ou modelo de negócios mal compreendido.  

3. Concentração de Portfólio 

4. Compra com perspectiva de longo prazo 

5. Alta convicção – seu objetivo é de ser o acionista com maior 

compreensão de cada investimento, tendo um grande nível de 

conforto e confiança em nossas decisões. 

BRZ Investimentos 

Segundo seus gestores, o Fundo BRZ Valor combina (i) análise fundamentalista 

(bottom-up), atentando para vantagens competitivas e governança corporativa, e (ii) uso 

de derivativos que visa antecipar alguns movimentos de mercado. 

Constância Investimentos 

A Constância adota uma filosofia de investimento com foco em valor, “na tradição dos 

princípios inicialmente desenvolvidos por Graham e Dodd”.  

As ferramentas utilizadas pela gestora incluem elementos altamente alinhados com as 

descrições da revisão bibliográfica: 

 Estudo dos componentes do valor intrínseco: Valor de replicação do negócio, 

Valor dos fluxos de caixa sem crescimento e Valor do crescimento; 

 Margem de segurança 
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O fundo investe principalmente numa carteira concentrada de ações brasileiras, 

selecionadas por uma abordagem fundamentalista com foco em valor. 

Suas posições são constituídas com base em teses de investimento que tipicamente têm 

período longo de maturação. Em menor medida, mantém também posições vendidas em 

certas ações. Analisam empresas da perspectiva de sócios de longo prazo de um negócio 

e procuram teses de investimento que não dependam de expectativas de crescimento ou 

de melhorias no desempenho operacional para gerar um retorno adequado. Consideram-

se “agnósticos” em relação ao tamanho das empresas 

Os gestores deixam aberta a possibilidade de alocarem uma parte da carteira para ações 

internacionais de forma oportuna e dentro de seu círculo de competência. Praticam 

gestão ativa, quando possível. 

Claritas 

O foco de atuação do Claritas Valor está voltado para o desempenho operacional das 

empresas e de suas perspectivas de geração de riqueza para o acionista (valor). Os 

gestores afirmam que sua preocupação com a volatilidade diária dos mercados e a 

liquidez de suas ações é reduzida, focando, portanto, no longo prazo. Com relação à 

diversificação, o fundo tende a concentrar sua carteira em 5 a 15 empresas, visando 

alcançar, com esses ativos, retornos consistentes e acima do mercado. 

Investidor Profissional 

A metodologia de análise fundamentalista é utilizada como ferramenta principal para 

identificar distorções relevantes entre o preço de negociação e o valor intrínseco dos 

ativos.  

O Fundo menciona que detém posições compradas quando identificar ativos sub-

avaliados e posições vendidas quando identificar ativos sobre-avaliados pelo mercado, 

além de buscar oportunidades em pair-trades entre empresas do mesmo setor ou de 

setores diferentes e arbitragens entre ativos emitidos por uma mesma empresa ou grupo 

de empresas. 

A gestora é uma das poucas que utilizam posições vendidas em sua estratégia. Outro 

ponto curioso é que eles informam que também podem utilizar instrumentos de fora do 

mercado acionário para proteger sua carteira. 

M Square 

A M Square informa que, para seus veículos de Investimento em Ações no Brasil, segue 

a filosofia de value investing, contando com a experiência, disciplina e rede de 

relacionamentos ao implementar essa filosofia de investimento.  

Procuram investir em ações de empresas brasileiras que estejam sendo negociadas com 

descontos significativos ao seu valor intrínseco, estimado através de uma profunda 

análise fundamentalista. 
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A abordagem é similar à de private equity: investir com mentalidade de “dono” e 

dedicar muito tempo para estudar um número limitado de negócios. O objetivo é criar 

um diferencial analítico sobre essas companhias, seus executivos e suas perspectivas de 

crescimento, para que possam tomar decisões de investimento em momentos favoráveis, 

quando identificam grandes discrepâncias entre o preço de mercado e o valor intrínseco 

desses negócios. 

A M Square limita seu foco de atuação a áreas nas quais possui experiência, que 

significa estar dentro do circulo de competência. 

A estratégia M Square Ações segue, portanto, uma filosofia “value oriented”, conforme 

eles próprios informam, com horizonte de longo prazo.  

Joule Asset Manegement 

A Joule Asset Management informa que segue sua própria filosofia de investimentos, 

porém que tal filosofia se baseia no value investing.  

A Joule busca identificar ações de empresas que estejam significativamente 

subvalorizadas em relação ao seu valor intrínseco e acompanham o desempenho dessas 

ações até que atinjam seu valor justo. 

Eles negociam somente ações de companhias que tenham sólidos fundamentos, boa 

eficiência operacional, boas práticas de governança corporativa, potencial de 

crescimento sustentável no longo prazo e diferenciais competitivos. Informam ainda que 

têm como meta o relacionamento de longo prazo e a criação sólida de valor para o 

cliente. 

FAMA Investimentos 

A FAMA Investimentos informa que, desde sua fundação, sempre buscou identificar, a 

partir de critérios exclusivamente fundamentalistas, empresas com enorme potencial de 

valorização de longo prazo. Seu foco são critérios qualitativos, disclosure e política de 

gestão das empresas na seleção dos ativos da carteira. 

Buscam empresas com “ótimas perspectivas operacionais, vantagens competitivas, 

produtos de qualidade e administradores qualificados”, e que estes fatores são capazes 

de fazer a empresa crescer sustentavelmente com rentabilidade superior a seu custo de 

capital (CDI mais um prêmio de risco). Ao identificar uma oportunidade de 

investimento, utilizam múltiplas análises de cenário, sempre com viés conservador. 

A gestora informa ainda que sempre compra negócios (e não simplesmente papéis) e 

assume a postura de acionistas investidores, participando, sempre que possível, das 

assembleias e dos conselhos fiscais das empresas investidas. 

Claramente eles explicitam que sua política de investimentos se baseia na busca 

contínua de valor nas empresas, eliminando práticas especulativas. Buscam “identificar 

empresas de ótima qualidade que tenham um grande potencial para compor 
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alternativas únicas de investimento”. Sua filosofia de investimentos, extraída do 

website da gestora: 

 Não comprar por 1 ano empresas que não compraríamos por 

10 anos. 

 Não compramos papéis, compramos negócios. 

 Compramos ações com a postura de acionistas investidores. 

 Tão importante quanto o momento de comprar é o de vender. 

 Investimos mais tempo analisando as posições que já 

possuímos do que buscando novas oportunidades. 

 Utilizamos sempre mais de um método de avaliação. 

 Apesar de nossas críticas aos tradicionais modelos de 

“valuation”, sempre os utilizamos para ver o que o mercado 

pensa. 

 Sempre utilizamos premissas conservadoras. É melhor deixar 

de ganhar do que perder. O cálculo do downside é tão ou 

mais importante que o do upside. 

 Os aspectos qualitativos valem MUITO mais do que os 

quantitativos. 

 Atenção na escolha do novo sócio. 

Dynamo 

Desde sua criação, a Dynamo vem desenvolvendo uma capacidade própria de pesquisa 

e acompanhamento de empresas, independente das análises de bancos de investimento e 

corretoras. Neste sentido, a gestora não pretende se antecipar nos movimentos de curto 

prazo do mercado e costumam investir onde julgam entender suficientemente os 

fundamentos subjacentes, conceito relacionado com o Círculo de Competência. 

Os principais elementos que formam as bases de sua estratégia de investimento são, nas 

palavras gestora: 

 Critério de investimentos fundamentalista. Só investimos 

onde julgamos entender o negócio. Não somos market 

timers. Não usamos derivativos para alavancar os fundos. 

 Horizonte de investimento de médio e longo prazos. 
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 Escolha de companhias de qualidade, com administração 

competente e íntegra, atividade rentável, potencial de 

crescimento e política corporativa que busque a criação de 

valor para os acionistas. 

 Investidores presentes, procurando colaborar pro-ativamente 

com as companhias a fim de adicionar valor ao negócio. 

Atitude de sócio ativo e não de minoritário passivo. 

 Estabelecimento de um estreito relacionamento com os 

administradores das empresas. 

 Objetivo: Gerar retorno real anual entre 15% e 20%. 

A partir da identificação do valor fundamental e já na condição de acionista da empresa, 

a Dynamo procura trabalhar como acionista ativo junto à companhia. Sua política é de 

sugerir, “cordial e colaborativamente”, decisões que conduzam à máxima geração de 

valor e liquidez em benefício de todos os acionistas. Em algumas poucas situações, a 

empresa informa que tem que buscar instrumentos – “através da sadia persuasão dos 

argumentos racionais e até eventualmente de dispositivos legais” – para fazer valer suas 

convicções e direitos. 

Ainda como acionistas ativos, costumam indicar membros para conselhos (fiscais, de 

administração e consultivos) de algumas empresas de portfólio, além de informar que 

tiveram atuações determinantes em diversas operações, onde o processo de criação de 

valor para o acionista minoritário foi “incontestável”. 

Dessa forma, a prática de gestão da empresa comporta duas grandes tarefas: (i) o 

trabalho de seleção de investimentos, a partir de um estudo criterioso, detalhado e 

abrangente de identificação do valor intrínseco; e (ii) o trabalho de monitoramento, 

onde se procura acompanhar o desenvolvimento das empresas e sugerir práticas 

corporativas (governance) visando maximizar o valor previamente identificado. 

A filosofia diferenciada de investimentos produz, por sua vez, algumas consequências 

também peculiares nas características de seus fundos. De acordo com a Dynamo: 

 Pouca correlação com o IBOVESPA.  

 Maior alinhamento com o FGV-100 e o IBX. 

 Giro de carteira baixo. 

 Menor risco: medido pela volatilidade, o risco de nossos 

fundos tem sido significativamente menor do que o risco de 

todos os índices de mercado (IBOVESPA, FGV-100, IBX). 
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 Nossos fundos tendem a subir menos em movimentos 

bruscos de alta e a cair menos em movimentos de queda. 

 Boa alternativa para diversificação de carteira de 

investimentos  

 Indexados ou com ações de 1ª linha. 

Outros Fundos pesquisados 

Alguns gestores citam que utilizam a análise fundamentalista, mas como não estão 

falando especificamente de value investing ou de algum conceito de referência clara à 

filosofia, acabaram não entrando na amostra. 

Entre os gestores pesquisados e que não entraram na amostra estão: Geração Futuro, 

Bahema Participações, NEO Investimentos, Cultinvest, Humaitá Investimentos, 

Western Asset, GAP Asset Management, Franklin Templeton, Schroders, Pragma 

Patrimônio, Quest Investimentos, Credit Suisse Asset Management, Grau Gestão, Mauá 

Sekular, Pavarini e Opice Gestão de Ativos, GTA Administração de Recursos, Schroder 

Investimentos, HSBC e Banco Itaú. 
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ANEXOS 

Modelos para o Desempenho dos fundos 

. reg bogarivcdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      43 

-------------+------------------------------           F(  1,    41) =   68.51 

       Model |  .095547781     1  .095547781           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |   .05718285    41  .001394704           R-squared     =  0.6256 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6165 

       Total |  .152730631    42  .003636444           Root MSE      =  .03735 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  bogarivcdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .6477465   .0782593     8.28   0.000     .4896988    .8057943 

       _cons |   .0177548   .0057018     3.11   0.003     .0062398    .0292699 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg brzvalrcdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      24 

-------------+------------------------------           F(  1,    22) =   55.41 

       Model |  .032818631     1  .032818631           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .013029807    22  .000592264           R-squared     =  0.7158 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7029 

       Total |  .045848438    23   .00199341           Root MSE      =  .02434 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  brzvalrcdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .6656243   .0894183     7.44   0.000      .480182    .8510666 

       _cons |   .0058128   .0050137     1.16   0.259    -.0045849    .0162106 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg clviffecdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      14 

-------------+------------------------------           F(  1,    12) =   21.41 

       Model |  .012214464     1  .012214464           Prob > F      =  0.0006 

    Residual |  .006846711    12  .000570559           R-squared     =  0.6408 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6109 

       Total |  .019061175    13  .001466244           Root MSE      =  .02389 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  clviffecdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .5278267   .1140787     4.63   0.001     .2792706    .7763829 

       _cons |   .0075952    .006511     1.17   0.266     -.006591    .0217815 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg concacscdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      49 

-------------+------------------------------           F(  1,    47) =  714.96 

       Model |  .244009581     1  .244009581           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .016040787    47  .000341293           R-squared     =  0.9383 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9370 

       Total |  .260050368    48  .005417716           Root MSE      =  .01847 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
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  concacscdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |    .950618   .0355522    26.74   0.000     .8790962     1.02214 

       _cons |   .0020675   .0026425     0.78   0.438    -.0032487    .0073836 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg constficdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      26 

-------------+------------------------------           F(  1,    24) =   10.20 

       Model |  .007432451     1  .007432451           Prob > F      =  0.0039 

    Residual |  .017489854    24  .000728744           R-squared     =  0.2982 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2690 

       Total |  .024922305    25  .000996892           Root MSE      =    .027 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  constficdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .3117919   .0976307     3.19   0.004     .1102921    .5132917 

       _cons |   .0014153   .0053606     0.26   0.794    -.0096485    .0124791 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg dyncodocdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      49 

-------------+------------------------------           F(  1,    47) =  143.56 

       Model |  .118564755     1  .118564755           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |   .03881799    47  .000825915           R-squared     =  0.7534 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7481 

       Total |  .157382745    48  .003278807           Root MSE      =  .02874 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  dyncodocdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .6626442   .0553057    11.98   0.000     .5513834     .773905 

       _cons |   .0097653   .0041108     2.38   0.022     .0014954    .0180351 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg edgevalcdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      37 

-------------+------------------------------           F(  1,    35) =   37.53 

       Model |  .029109635     1  .029109635           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |   .02714633    35  .000775609           R-squared     =  0.5174 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.5037 

       Total |  .056255965    36  .001562666           Root MSE      =  .02785 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  edgevalcdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .4623928   .0754769     6.13   0.000     .3091665    .6156191 

       _cons |   .0122992   .0046141     2.67   0.012     .0029321    .0216663 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg famafmacdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      35 

-------------+------------------------------           F(  1,    33) =   25.72 

       Model |  .029963935     1  .029963935           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .038438859    33  .001164814           R-squared     =  0.4381 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4210 

       Total |  .068402794    34  .002011847           Root MSE      =  .03413 
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------------------------------------------------------------------------------ 

  famafmacdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .4779256     .09423     5.07   0.000     .2862132    .6696379 

       _cons |   .0083743   .0058097     1.44   0.159    -.0034457    .0201942 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg febevalcdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      33 

-------------+------------------------------           F(  1,    31) =   52.65 

       Model |   .04777688     1   .04777688           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .028129288    31  .000907396           R-squared     =  0.6294 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6175 

       Total |  .075906168    32  .002372068           Root MSE      =  .03012 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  febevalcdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .6995069    .096401     7.26   0.000     .5028957    .8961181 

       _cons |   .0064453   .0052438     1.23   0.228    -.0042496    .0171401 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg fiamintcdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      33 

-------------+------------------------------           F(  1,    31) =   73.96 

       Model |   .03850183     1   .03850183           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .016137041    31   .00052055           R-squared     =  0.7047 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6951 

       Total |   .05463887    32  .001707465           Root MSE      =  .02282 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  fiamintcdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .6279482   .0730154     8.60   0.000     .4790324     .776864 

       _cons |   .0121349   .0039717     3.06   0.005     .0040345    .0202353 

------------------------------------------------------------------------------ 

. reg hgcoxficdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      49 

-------------+------------------------------           F(  1,    47) =   87.73 

       Model |  .197364722     1  .197364722           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .105729835    47  .002249571           R-squared     =  0.6512 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6437 

       Total |  .303094557    48   .00631447           Root MSE      =  .04743 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  hgcoxficdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .8549434   .0912751     9.37   0.000     .6713215    1.038565 

       _cons |   .0128144   .0067844     1.89   0.065     -.000834    .0264628 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg ipvaluecdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      49 

-------------+------------------------------           F(  1,    47) =   27.80 

       Model |  .018294739     1  .018294739           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .030927256    47  .000658027           R-squared     =  0.3717 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3583 

       Total |  .049221995    48  .001025458           Root MSE      =  .02565 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
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  ipvaluecdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .2602949   .0493656     5.27   0.000     .1609842    .3596057 

       _cons |   .0054825   .0036693     1.49   0.142    -.0018991    .0128641 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg jbifocmcdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      23 

-------------+------------------------------           F(  1,    21) =   16.41 

       Model |  .011644158     1  .011644158           Prob > F      =  0.0006 

    Residual |  .014904873    21  .000709756           R-squared     =  0.4386 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4119 

       Total |  .026549031    22  .001206774           Root MSE      =  .02664 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  jbifocmcdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .4062855   .1003071     4.05   0.001     .1976854    .6148856 

       _cons |   .0096491   .0056469     1.71   0.102    -.0020942    .0213924 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg joulvalcdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      34 

-------------+------------------------------           F(  1,    32) =  266.85 

       Model |  .094774527     1  .094774527           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .011365341    32  .000355167           R-squared     =  0.8929 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.8896 

       Total |  .106139869    33   .00321636           Root MSE      =  .01885 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  joulvalcdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |    .923808   .0565525    16.34   0.000     .8086142    1.039002 

       _cons |   .0027358    .003237     0.85   0.404    -.0038579    .0093294 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg mintvmacdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      12 

-------------+------------------------------           F(  1,    10) =   48.83 

       Model |  .022987739     1  .022987739           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .004707308    10  .000470731           R-squared     =  0.8300 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.8130 

       Total |  .027695047    11  .002517732           Root MSE      =   .0217 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  mintvmacdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .7378256   .1055825     6.99   0.000     .5025732     .973078 

       _cons |   .0156779   .0063414     2.47   0.033     .0015484    .0298074 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg msquarhcdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      49 

-------------+------------------------------           F(  1,    47) =  119.91 

       Model |  .106143728     1  .106143728           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .041602444    47  .000885158           R-squared     =  0.7184 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7124 

       Total |  .147746172    48  .003078045           Root MSE      =  .02975 
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------------------------------------------------------------------------------ 

  msquarhcdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .6269744    .057255    10.95   0.000     .5117922    .7421565 

       _cons |   .0123195   .0042557     2.89   0.006     .0037582    .0208809 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg oceanavcdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      40 

-------------+------------------------------           F(  1,    38) =  425.59 

       Model |  .136642087     1  .136642087           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .012200515    38  .000321066           R-squared     =  0.9180 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9159 

       Total |  .148842602    39  .003816477           Root MSE      =  .01792 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  oceanavcdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .9941068   .0481879    20.63   0.000     .8965555    1.091658 

       _cons |   .0068974   .0028567     2.41   0.021     .0011143    .0126805 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg orbevmacdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      30 

-------------+------------------------------           F(  1,    28) =    8.60 

       Model |  .009637331     1  .009637331           Prob > F      =  0.0066 

    Residual |  .031388892    28  .001121032           R-squared     =  0.2349 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2076 

       Total |  .041026222    29  .001414697           Root MSE      =  .03348 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  orbevmacdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .3233334    .110276     2.93   0.007     .0974432    .5492237 

       _cons |   .0021665   .0061157     0.35   0.726    -.0103608    .0146939 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg rbfifiacdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      49 

-------------+------------------------------           F(  1,    47) =  103.61 

       Model |  .186411252     1  .186411252           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .084560863    47  .001799167           R-squared     =  0.6879 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6813 

       Total |  .270972115    48  .005645252           Root MSE      =  .04242 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  rbfifiacdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .8308807   .0816279    10.18   0.000     .6666666    .9950948 

       _cons |   .0099174   .0060673     1.63   0.109    -.0022885    .0221232 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg stumastcdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      27 

-------------+------------------------------           F(  1,    25) =   70.08 

       Model |  .029806274     1  .029806274           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .010632838    25  .000425314           R-squared     =  0.7371 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7265 

       Total |  .040439112    26   .00155535           Root MSE      =  .02062 
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------------------------------------------------------------------------------ 

  stumastcdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .6220558   .0743071     8.37   0.000     .4690176    .7750941 

       _cons |   .0145618   .0040101     3.63   0.001     .0063029    .0228208 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. reg tarpcfjcdi ibovindexcdi 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      43 

-------------+------------------------------           F(  1,    41) =   71.51 

       Model |  .103258226     1  .103258226           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |   .05920429    41  .001444007           R-squared     =  0.6356 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6267 

       Total |  .162462516    42  .003868155           Root MSE      =    .038 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  tarpcfjcdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ibovindexcdi |   .6733752   .0796305     8.46   0.000     .5125582    .8341923 

       _cons |   .0110488   .0058017     1.90   0.064    -.0006681    .0227656 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Modelos de Posição na Carteira 

VI Pooled excluindo Outliers 

 
logit vi dy_1a desv_lpa cresc_lb db_at roa roe mg_brut mg_ebitda mg_liq vga_lb da_lb at 

ibov s_fin      if      dy_1a <56  & desv_lpa <486223 & cresc_lb <198630  &  db_at <4105  

& roa <953  & roe <187  & mg_brut <477  & mg_ebitda <15667749  & mg_liq < 15254971 & 

vga_lb<1797690  & da_lb <155830 

 

 

Logistic regression                               Number of obs   =       3152 

                                                  LR chi2(14)     =     224.18 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -1528.9609                       Pseudo R2       =     0.0683 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          vi |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       dy_1a |   .0016473   .0096569     0.17   0.865      -.01728    .0205745 

    desv_lpa |  -.0000279   5.04e-06    -5.54   0.000    -.0000378    -.000018 

    cresc_lb |  -4.81e-06   5.97e-06    -0.81   0.420    -.0000165    6.88e-06 

       db_at |  -.0014018   .0030179    -0.46   0.642    -.0073169    .0045132 

         roa |   .0265478   .0094016     2.82   0.005      .008121    .0449747 

         roe |   .0013741   .0029892     0.46   0.646    -.0044846    .0072329 

     mg_brut |     .01383   .0028383     4.87   0.000     .0082671     .019393 

   mg_ebitda |  -.0017157   .0020119    -0.85   0.394    -.0056591    .0022276 

      mg_liq |  -.0029561   .0023068    -1.28   0.200    -.0074773    .0015652 

      vga_lb |  -5.30e-07   5.35e-06    -0.10   0.921     -.000011    9.97e-06 

       da_lb |   2.01e-06   .0000126     0.16   0.873    -.0000227    .0000267 

          at |   3.51e-09   7.27e-10     4.82   0.000     2.08e-09    4.93e-09 

        ibov |   .5790188   .1032742     5.61   0.000      .376605    .7814325 

       s_fin |   .1443541   .5304553     0.27   0.786    -.8953192    1.184028 

       _cons |  -1.988897   .1545811   -12.87   0.000     -2.29187   -1.685923 

------------------------------------------------------------------------------ 

Note: 10 failures and 0 successes completely determined. 
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VI em Painel excluindo Outliers 

xtlogit vi dy_1a desv_lpa cresc_lb db_at roa roe mg_brut mg_ebitda mg_liq vga_lb da_lb 

at ibov s_fin     if      dy_1a <56  & desv_lpa <486223 & cresc_lb <198630  &  db_at 

<4105  & roa <953  & roe <187  & mg_brut <477  & mg_ebitda <15667749  & mg_liq < 

15254971 & vga_lb<1797690  & da_lb <155830, re 

 

Random-effects logistic regression              Number of obs      =      3152 

Group variable: id_code                         Number of groups   =       402 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Obs per group: min =         1 

                                                               avg =       7.8 

                                                               max =        15 

 

                                                Wald chi2(14)      =     68.43 

Log likelihood  = -1105.1497                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          vi |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       dy_1a |   .0287153   .0201162     1.43   0.153    -.0107117    .0681422 

    desv_lpa |   -.000025   9.15e-06    -2.73   0.006    -.0000429   -7.02e-06 

    cresc_lb |  -3.48e-08   8.58e-06    -0.00   0.997    -.0000168    .0000168 

       db_at |  -.0083003   .0080309    -1.03   0.301    -.0240406    .0074401 

         roa |    .052536   .0232694     2.26   0.024     .0069289    .0981432 

         roe |  -.0063335   .0072503    -0.87   0.382    -.0205438    .0078768 

     mg_brut |   .0486716   .0096111     5.06   0.000     .0298341     .067509 

   mg_ebitda |  -.0064826   .0036227    -1.79   0.074     -.013583    .0006178 

      mg_liq |  -.0013403    .003212    -0.42   0.676    -.0076358    .0049551 

      vga_lb |   5.89e-06   5.56e-06     1.06   0.289    -5.00e-06    .0000168 

       da_lb |   .0000101    .000015     0.67   0.502    -.0000194    .0000395 

          at |   2.13e-09   2.76e-09     0.77   0.441    -3.29e-09    7.55e-09 

        ibov |   1.917839   .4731509     4.05   0.000     .9904798    2.845197 

       s_fin |   -2.15413   1.951132    -1.10   0.270    -5.978279    1.670018 

       _cons |  -5.294184     .52191   -10.14   0.000    -6.317109   -4.271259 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    /lnsig2u |   2.144015   .1595977                      1.831209    2.456821 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   2.921238   .2331114                      2.498285    3.415795 

         rho |   .7217517   .0320514                      .6548352    .7800526 

------------------------------------------------------------------------------ 

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) =   847.62 Prob >= chibar2 = 0.000 

 

VI Pooled sem restrições 

 

logit vi dy_1a desv_lpa cresc_lb db_at roa roe mg_brut mg_ebitda mg_liq vga_lb da_lb at 

ibov s_fin 

 

 

Logistic regression                               Number of obs   =       3195 

                                                  LR chi2(14)     =     214.41 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -1550.7145                       Pseudo R2       =     0.0647 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

          vi |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       dy_1a |   .0035522   .0089495     0.40   0.691    -.0139884    .0210928 

    desv_lpa |  -.0000289   5.01e-06    -5.76   0.000    -.0000387    -.000019 

    cresc_lb |   5.72e-07   1.18e-06     0.48   0.629    -1.75e-06    2.89e-06 

       db_at |  -.0014579   .0028566    -0.51   0.610    -.0070567    .0041409 

         roa |   .0297402   .0076558     3.88   0.000     .0147351    .0447453 

         roe |  -.0002886   .0017227    -0.17   0.867     -.003665    .0030879 

     mg_brut |   .0078144   .0020843     3.75   0.000     .0037293    .0118994 

   mg_ebitda |  -.0019482    .002008    -0.97   0.332    -.0058838    .0019874 

      mg_liq |  -.0032655   .0023587    -1.38   0.166    -.0078885    .0013575 

      vga_lb |  -2.38e-07   3.23e-06    -0.07   0.941    -6.58e-06    6.10e-06 

       da_lb |   7.60e-08   .0000104     0.01   0.994    -.0000203    .0000204 

          at |   3.89e-09   7.31e-10     5.32   0.000     2.46e-09    5.32e-09 

        ibov |   .6146021   .1018238     6.04   0.000     .4150311     .814173 

       s_fin |   .2845206   .5104873     0.56   0.577    -.7160162    1.285057 

       _cons |  -1.774718   .1346278   -13.18   0.000    -2.038583   -1.510852 

------------------------------------------------------------------------------ 

Note: 17 failures and 0 successes completely determined. 
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Modelo Momento Compra 

VI_C Pooled 

 

logit vi_c pl_t0 p_vpa_t0  p_fcf_t0 

 

 

Logistic regression                               Number of obs   =       3801 

                                                  LR chi2(3)      =       6.83 

                                                  Prob > chi2     =     0.0775 

Log likelihood = -2217.2517                       Pseudo R2       =     0.0015 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        vi_c |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       pl_t0 |  -.0011249   .0006225    -1.81   0.071     -.002345    .0000952 

    p_vpa_t0 |   .0009772   .0020545     0.48   0.634    -.0030495     .005004 

    p_fcf_t0 |  -.0000346   .0000333    -1.04   0.299       -.0001    .0000307 

       _cons |  -.9599549   .0397489   -24.15   0.000    -1.037861   -.8820485 

------------------------------------------------------------------------------ 

Note: 1 failure and 0 successes completely determined. 

 

 

VI_C em Painel 

 

Random-effects logistic regression              Number of obs      =      3801 

Group variable: id_code                         Number of groups   =       483 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Obs per group: min =         1 

                                                               avg =       7.9 

                                                               max =        15 

 

                                                Wald chi2(3)       =      0.92 

Log likelihood  = -1658.1051                    Prob > chi2        =    0.8216 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        vi_c |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       pl_t0 |  -.0009219   .0009811    -0.94   0.347    -.0028448    .0010011 

    p_vpa_t0 |    .001124   .0048271     0.23   0.816     -.008337     .010585 

    p_fcf_t0 |   1.50e-06   .0000354     0.04   0.966    -.0000678    .0000708 

       _cons |  -2.539209   .1783794   -14.23   0.000    -2.888826   -2.189592 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    /lnsig2u |   1.886257   .1330927                        1.6254    2.147114 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   2.568002   .1708912                      2.253985    2.925767 

         rho |   .6671691   .0295538                      .6069602    .7223736 

------------------------------------------------------------------------------ 

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) =  1118.29 Prob >= chibar2 = 0.000 

 

 

 


