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ABSTRACT: This is an exploratory research paper that examines, in the Brazilian stock
market, a long-term return anomaly which is not consistent with market efficiency and the
capital asset pricing model - CAPM - some of the main paradigms of Modern Finance
Theory. This anomaly is about investors overreaction to the past performance of firms,
pricing stocks which are expected to grow faster than average - growth stocks - too high
and stocks which are expected to grow slower than average - value stocks - too low.
Subsequent to these overreaction, growth stocks produce low returns for investors who
bought them at high prices, and similarly, value stocks produce high returns for investors.
The results, for the sample period of jun/89 to jun/96, show a difference in average returns
between value and growth stocks of 3.7%, annually. Additionally, despite of the difference
in average returns, growth  and value stocks presented the same risk. These and similar
findings in other capital markets around the world contradict the main paradigms of
Finance. Our results may shed some light on the unfolding about what stocks are best to
invest in, how firms should raise capital, and how CFO should estimate their cost of
capital.
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1- INTRODUÇÃO

Trabalhos recentes da literatura internacional na área de finanças têm verificado que os
investidores sobre-reagem em relação ao desempenho passado das empresas no sentido de
que sobreavaliam ações com grandes perspectivas de crescimento (growth stocks) e
subavaliam ações com poucas perspectivas de crescimento (value stocks). A conseqüência
disto é a de que, após esta sobre-reação, as growth stocks proporcionam uma rentabilidade
baixa ao investidores que as compraram a preços elevados e, de maneira similar, as value
stocks proporcionam rentabilidade alta aos investidores que as compraram a preços baixos.
E para complicar mais as coisas, as value stocks, apesar de proporcionarem maior
rentabilidade, também apresentam menor risco de mercado que as growth stocks. Este
resultado contraria os principais modelos da denominada Teoria Moderna de Finanças.



Assim, o objetivo deste trabalho é o de analisar, no mercado brasileiro, a relação risco-
retorno entre value e growth stocks, classificadas de acordo com o índice valor patrimonial
da ação dividido pelo seu valor de mercado (índice VPA/P). Pretende-se verificar se um
portfolio formado por value stocks terá uma rentabilidade superior a um portfolio formado
por growth stocks, além de incorrer num menor risco de mercado.

Sabe-se que o valor patrimonial da ação (VPA) é uma medida baseada em valores
históricos, não influenciada por expectativas futuras da empresa, ao passo que o preço de
mercado da ação (P) embute estas expectativas. Desta forma, se as expectativas são
superiores à média passada - growth stocks -, o valor de mercado será alto em relação ao
VPA e esta ação terá um índice VPA/P baixo. O contrário é verdadeiro para as value
stocks, ou seja, P baixo em relação ao VPA com um conseqüente alto índice VPA/P.

São utilizadas, também, outras medidas para classificação e formação de value e growth
portfolios, a saber: preço sobre lucro por ação (P/LPA) e dividendo por ação sobre cotação
de mercado (Dividend Yield) - e examinados seus respectivos retornos no mesmo período
de tempo.

O presente estudo encontra-se dividido em quatro partes. No próximo tópico é feita uma
revisão bibliográfica onde são apresentados trabalhos efetuados nos EUA e Europa. Em
seguida, são explicitadas todas as questões e critérios referentes à metodologia adotada e a
origem dos dados utilizados. A parte seguinte expõe os resultados verificados através das
diversas metodologias, inclusive, com as limitações ali implícitas. Para finalizar, são
elaboradas as conclusões do que foi abordado, além da indicação de alternativas para
futuros objetos de pesquisa.

2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Fama e French (1995) em estudo realizado no mercado de ações norte-americano, no
período entre 1960 e 1990, verificaram que no longo prazo as value stocks apresentaram
uma rentabilidade superior à das growth stocks. Além disto, verificaram que o risco das
ações com maior retorno era inferior ao risco das ações com menor retorno. Essa última
conclusão foi totalmente de encontro com os modelos de precificação do risco de ativos
que estabelecem o fato de que quanto maior o risco de mercado (sistemático) de
determinado ativo, maior deverá ser o seu retorno. Fama e French encontraram uma
diferença entre os retornos anuais dos portfolios extremos, formados por value e por
growth stocks de 13,4%. Sendo que o primeiro portfolio apresentou um beta médio de 0,8,
enquanto o segundo portfolio apresentou um beta médio de 1,72. Ou seja: maior risco
(sistemático), menor retorno.

Capaul, Rowley e Sharpe (1993) analisaram este fenômeno em outros países. Embora
utilizando algumas premissas diferentes - como o período de jan/81 a jun/92, periodicidade
de revisão semestral dos portfolios, etc. - daquelas adotadas por Fama e French (1992),
eles obtiveram os mesmos resultados, como pode ser visualizado na tabela 1.

RETORNO
MÉDIO

DESVIO
PADRÃO

RETORNO
MÉDIO ANUAL

DESV. PADRÃO
ANUAL

FRANÇA 0.53 3.86 6.41 13.38



ALEMANHA 0.13 3.14 1.54 10.88
SUÍÇA 0.31 2.90 3.71 10.03
INGLATERRA 0.23 3.32 2.74 11.50
JAPÃO 0.50 3.76 6.04 13.03
EUA 0.11 1.99 1.35 6.89
EUROPA1 0.23 2.18 2.77 7.57
GLOBAL2 0.29 1.70 3.44 5.89

Tabela 1 - Diferença entre os retornos das value e growth stocks (Capaul et al.,1993, p.34)
1
 Composição de acordo com os retornos em dólar ponderados pelo valor de mercado - só países da Europa.

2 Composição de acordo com os retornos em dólar ponderados pelo valor de mercado - todos os países.

É interessante ressaltar que, apesar dos resultados terem mostrado as mesmas conclusões
anteriores, nesse período de amostra os valores auferidos pelos EUA foram bem inferiores:
1,35% a.a. contra 13,4% a.a.

Para avaliar o risco do portfolios, Capaul, Rowley e Sharpe adotaram o índice de Sharpe
cujo conceito é o retorno por unidade de risco total, isto é, a divisão entre o retorno
excedente mensal e seu respectivo desvio padrão. A tabela 2 informa os resultados para os
diversos grupos, também alcançando, mesmo com metodologias díspares, conclusões
similares aos obtidos por Fama e French (1992).

VALUE GROWTH
FRANÇA 0.53 0.26
ALEMANHA 0.47 0.33
SUÍÇA 0.43 0.25
INGLATERRA 0.47 0.32
JAPÃO 0.39 0.08
EUA 0.50 0.36
EUROPA 0.50 0.33
GLOBAL 0.46 0.21

Tabela 2 - Índices de Sharpe (Capaul et al. 1993. p.35)

3 - METODOLOGIA E BANCO DE DADOS

Com o objetivo de avaliar o risco e o retorno das value e  growth stocks, no mercado
brasileiro, foi utilizado o período de jan/86 a jun/96 de uma amostra de ações
transacionadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Este intervalo de tempo,
para ser melhor compreendido, deve ser subdividido em duas partes: período de coleta de
dados (jan/86 a jun/96) e período de verificação dos retornos (jun/89 a jun/96).

Todos os dados contidos neste trabalho relativos ao mercado brasileiro foram coletados
junto ao sistema ECONOMÁTICA, pertencente à Economática Software de Apoio a
Investidores Ltda., com seus respectivos valores deflacionados pelo dólar comercial. Tal
aplicativo acompanha uma extensa série de dados de 292 empresas, resultando em 352
tipos de ações (PN, ON, PNB, etc.), desde 1986. Para se ter uma idéia da
representatividade desta amostra, a BOVESPA possuía 554 empresas registradas para
negociação em janeiro de 1996, sendo de, aproximadamente, 35% deste total a parcela com
transações diárias.



Seguindo o mesmo procedimento de Fama e French (1995), todas as ações de empresas da
área financeira foram retiradas da amostra. Justifica-se esse procedimento com base no fato
de que as empresas financeiras normalmente apresentam-se muito alavancadas, o que em
outros setores está relacionado a problemas de insolvência.

Além disso, foram eliminadas ações que não tinham todos os dados disponíveis
requisitados para um determinado estudo. Estes dados podiam envolver os seguintes
valores: cotações mensais de fechamento em junho dos anos t e t+1, além daquelas
necessárias para cálculo do beta; índice VPA/P em  dezembro  do ano t-1; índice P/LPA
em dezembro de t-1; Div Yield em dezembro de t-1.

Visando garantir que as variáveis contábeis fossem conhecidas antes dos retornos para as
quais elas seriam usadas para explicar, foram combinados estes dados contábeis de
dezembro de t-1 com os retornos anuais de junho de t até junho de t+1. Assumiu-se, com
isto, que no mês de junho todas as empresas com negociação em bolsa já teriam divulgado
seus resultados do ano anterior.

Quanto à classificação em ordem decrescente por VPA/P (valores de dezembro do ano  t-
1), após a eliminação das ações conforme os critérios aqui expostos, selecionamos apenas
os extremos para formação das carteiras, isto é, os 25% superiores (value stocks) e os 25%
inferiores (growth stocks). Este procedimento foi realizado anualmente.

 A partir desta seleção, considerando-se que os preços coletados já se encontravam
ajustados aos proventos (dividendos, bonificações e subscrições), foram calculados os
retornos anuais, na sua forma logarítmica, de junho do ano t a junho do ano t+1, durante os
sete anos mencionados, para cada ação da amostra. De posse destes valores, estimou-se os
retornos anuais de cada portfolio como sendo a média aritmética dos retornos das ações
componentes. E, finalmente, foi efetuada uma média aritmética global, compreendendo os
sete anos de estudo, para cada portfolio.

O coeficiente de risco beta foi estimado pela regressão linear simples entre os retornos
mensais da ação com os retornos do IBOVESPA. Foram usados retornos mensais dos
últimos 36 ou 60 meses, o que estivesse disponível. Por exemplo, no primeiro ano da
pesquisa (junho/89) só estavam disponíveis 36 meses - desde janeiro/86 -, enquanto que a
partir de junho/91 já pode ser usado o valor máximo de 60 meses. O beta das carteiras foi
estimado como sendo a média aritmética dos betas das ações componentes.

Em seguida, quando é feita uma confrontação dos betas dos portfolios com seus
respectivos índices VPA/P, estes últimos são também calculados através de média
aritmética das ações componentes e, dos sete anos como um todo, posteriormente.
De maneira análoga ao descrito anteriormente, o tratamento para os índices P/LPA e
Dividend Yield seguiu a mesma metodologia.

Não obstante, cabe salientar que para Div Yield permanece a relação anterior de as 25%
superiores serem value stocks e as 25% inferiores growth stocks; enquanto para P/LPA esta
relação é alterada, ficando as 25% superiores como growth e as 25% inferiores como
value. Este fato não é difícil de ser entendido, pois o que diferencia estas duas categorias
de ações é a questão da precificação - sobreavaliado (growth) ou subavaliado (value) -; e
como na fórmula para P/LPA - cotação de mercado dividido por lucro por ação - o preço
encontra-se no numerador, se este estiver sobreavaliado esta ação possuirá um número



considerado alto para este indicador, enquanto que caso esteja subavaliado a ação terá um
número baixo.

4 - RESULTADOS

Analisando a tabela 3, podemos comprovar, para o mercado brasileiro, os mesmos
resultados alcançados nos EUA e em outros países, ou seja, as value stocks obtiveram um
retorno anual médio superior às growth stocks, quando classificadas pelo índice VPA/P. A
diferença média entre os retornos anuais das value e growth stocks foi de 3,7% ao ano. E a
diferença acumulada, após sete anos foi de 25,86%.

Cabe salientar, que devido ao caráter exploratório do estudo, não foi feita nenhuma análise
da significância estatística dos resultados. Mesmo porque, enquanto trabalhamos com
amostras de sete anos, estudos similares em mercados desenvolvidos trabalham com 20
anos ou mais.

 JUN/90  JUN/91  JUN/92  JUN/93  JUN/94  JUN/95  JUN/96  MÉDIA Acumul.

Alto VPA/P
(value)

-
72.38%

-9.25% -7.51% 66.88% 41.65% 44.11% -32.74% 4.40% 30.77%

Baixo VPA/P
(growth)

-
45.92%

40.69% -31.52% 25.79% 10.50% 19.58% -14.21% 0.70% 4.90%

Amostra*       116       117       117       147       172       179       183       147

Portfolios**         29         29         29         37         43         45         46         37

Tabela 3 - Taxas de retornos anuais dos value e growth portfolios entre
jun/89 e jun/96 (classificação pelo índice VPA/P)

* Número de ações constantes da amostra anual obedecidas as limitações
** Número de ações dos portfolios extremos (25%)

Quanto a evolução do tamanho da amostra, a partir da tabela 3, podemos notar um
crescimento da mesma com o decorrer do tempo, comprovando o crescimento do mercado
acionário e a melhora na disponibilidade de informações no Brasil.

A tabela 4, abaixo, está relacionada ao que é comentado por vários autores, no que
concerne ao horizonte de tempo. Mesmo num intervalo reduzido como o aqui utilizado,
podemos ver que no curto prazo - dois primeiros anos - o desempenho das growth stocks
mantém-se superior ao das value. Entretanto, a partir do terceiro ano, ocorre uma reversão
do movimento inicial, invertendo a situação acumulada, até então desfavorável das value, a
partir do quinto ano - horizonte de médio/longo prazos. A volta do resultado negativo no
sétimo ano torna-se um tanto inconclusivo, pois teremos que esperar para ver o que
acontecerá no futuro.

JUN/90 JUN/91 JUN/92 JUN/93 JUN/94 JUN/95 JUN/96

Dif. Anual -26.46% -49.94% 24.01% 41.09% 31.15% 24.53% -18.52%

Dif. Acumul. -26.46% -76.40% -52.39% -11.30% 19.85% 44.38% 25.86%

Tabela 4 - Diferenças entre os retornos anuais dos value e growth portfolios



Passamos agora à parte  relacionada ao risco de mercado, cuja medida foi o coeficiente
beta dos portfolios, já classificados segundo a ordenação do índice VPA/P. A tabela 5,
abaixo, apresenta os valores calculados para os índices VPA/P de cada portfolio extremo e
de seu betas, ao longo dos sete anos de estudo.

 JUN/89*  JUN/90*  JUN/91*  JUN/92*  JUN/93*  JUN/94*  JUN/95*  MÉDIA

Alto VPA/P
(value)

      6.54       5.57     23.35     28.01     19.05       7.39       3.31     13.32

Baixo VPA/P
(growth)

      0.58       0.50       0.76       1.06       0.77       0.55       0.50       0.67

Beta value
portfolio

  0.8516   0.6456   0.7726   0.7108   0.6689   0.5314   0.7531   0.7049

Beta growth
portfolio

  0.7595   0.7775   0.7434   0.7605   0.6747   0.7160   0.6760   0.7297

Tabela 5 - VPA/P médios e betas médios dos value e growth portfolios
* Refere-se à data base para cálculo do beta. A data para coleta do VPA/P é dezembro do ano t-1.

Conforme exame das informações acima, apesar do beta do value portfolio ter sido inferior
ao do growth, ou seja, de um menor risco estar associado a um maior retorno, estes valores
encontram-se muito próximos, além de demonstrar um comportamento errático no decorrer
do período, alternando anos superiores com anos inferiores. Este problema de estimação no
mercado brasileiro poderia ser corrigido usando-se um índice de mercado mais apropriado
e/ou levando-se em conta problemas de liquidez, como salientam Costa, Menezes e
Lemgruber (1993).

Com o intuito de exemplificar outras formas de se diferenciar value e growth stocks,
abordamos, também, algumas outras variáveis contábeis cujos resultados encontram-se nas
tabelas 6 e 7, a seguir.

 JUN/90  JUN/91  JUN/92  JUN/93  JUN/94  JUN/95  JUN/96  MÉDIA Acumul.

Alto P/LPA (growth) -55.07% 16.64% -39.95% 16.55% 19.03% 25.80% -18.44% -5.06% -35.43%

Baixo P/LPA (value) -86.02% -22.23% 1.32% 33.57% 38.99% 27.36% -59.41% -9.49% -66.40%

 Beta growth portfolio*   0.7400   0.7257   0.7899   0.7227   0.7172   0.6794   0.7484   0.7319

 Beta value portfolio*   0.8599   0.7469   0.6513   0.7347   0.6683   0.6958   0.7512   0.7297

Amostra**        115        117        120        148        179        183        188        150

Portfolios***         29         29         30         37         43         46         47         37

Tabela 6 - Taxas de retornos anuais e betas dos value e growth portfolios entre
jun/89 e jun/96 (classificação pelo índice P/LPA)
* Data base dos betas é JUN do ano t-1
** Número de ações constantes da amostra anual obedecidas as limitações
*** Número de ações dos portfolios extremos (25%)

 JUN/90  JUN/91  JUN/92  JUN/93  JUN/94  JUN/95  JUN/96  MÉDIA Acumul.

Alto Div Yield (value) -62.16% 17.08% -19.87% 35.59% 15.01% 31.70% -29.52% -1.74% -12.18%

Baixo Div Yield
(growth)

-65.47% -38.20% -2.43% 38.54% 29.54% 33.90% -50.60% -7.82% -54.71%

 Beta value portfolio*   0.8070   0.7645   0.7053   0.6410   0.7041   0.6675   0.6963   0.7122

 Beta growth portfolio*   0.8690   0.5933   0.7491   0.7016   0.5998   0.6544   0.6851   0.6932

Amostra**        117        118        120        148        173        183        189        150



Portfolios***         29         30         30         37         43         46         47         37

Tabela 7 - Taxas de retornos anuais e betas dos value e growth portfolios entre
jun/89 e jun/96 (classificação por Dividend yield)
* Data base dos betas é JUN de t-1
** Número de ações constantes da amostra anual obedecidas as limitações
*** Número de ações dos portfolios extremos (25%)

Os resultados obtidos com o exame das tabelas acima é bastante variável. Em termos de
retornos anuais, no critério de Div Yield, as value stocks conseguem desempenho superior
às growth, enquanto no P/LPA ocorre o oposto. Já na parte dos betas, as value stocks
apresentam um risco menor no critério de P/LPA, enquanto as growth apresentam esta
característica no de Div Yield.

Podemos fazer, também, as mesmas observações no que concerne ao aumento da amostra
no decorrer do período, bem como todas as limitações já enfocadas quanto a testes
estatísticos, betas, etc.

5 - CONCLUSÕES

Este estudo teve como objetivo central contribuir à questão da eficiência, ou não, do
mercado de capitais brasileiro, através de uma avaliação do risco e retorno de value e
growth portfolios no mercado brasileiro, segundo o critério de classificação pelo índice
VPA/P. Para tanto, foi testado se portfolios compostos de value stocks alcançariam,
simultaneamente, uma rentabilidade superior e um risco inferior em relação aqueles
formados por growth stocks.

Os resultados obtidos para o período de jun/89 a jun/96 mostraram uma diferença entre os
retornos médios das value e growth stocks de 3,7% ao ano e uma diferença de retornos
médios acumulados, após sete anos, de 25,86%. Constatou-se uma pequena diferença de
risco (coeficiente beta), mas de qualquer maneira, não deixa de ser contraditório com os
modelos de precificação em voga, pois foram construídos dois portfolios com retornos
diferentes e, ao mesmo tempo, com  riscos similares. Contudo, como já salientamos, este
trabalho é de cunho exploratório e faz-se necessário trabalhar com uma amostra de tempo
maior para que os resultados proporcionem melhores perspectivas para testes estatísticos.

Finalmente, dentre os outros portfolios abordados, formados a partir do índice P/LPA e
Div.Yield, podemos deduzir que não foram verificados os resultados esperados. Este fato
reside, provavelmente, na gama de limitações incorridas na pesquisa, com destaque para a
formação de portfolios igualmente ponderados, em vez de ponderá-los pelo valor de
capitalização da empresa.

Quando se confrontam os resultados aqui obtidos com aqueles de outros países, sugere-se
uma grande semelhança entre os mesmos, guardadas algumas diferenças de premissas
adotadas e o nível de desenvolvimento não só do mercado acionário, mas também do país
como um todo.

Parece imperativo que surjam novos estudos nesta área no Brasil, visando o alcance de
resultados mais detalhados. Aponta-se como relevante uma pesquisa mais profunda,



abordando um horizonte mais extenso e um maior número de observações, este último
sendo conseguido através de uma coleta de dados mais abrangente. Estes avanços têm
como intuito corrigir as distorções da ausência de ponderação das medidas de risco e
retorno, além de permitirem a execução de testes estatísticos que proporcionem um maior
respaldo em termos de significância dos resultados apurados.

Outra sugestão seria a alteração da metodologia, aqui seguida, em relação às medidas de
risco utilizadas. Num primeiro instante, poderia usar-se o beta como variável de ordenação.
Como forma de enriquecimento, abriria-se a possibilidade de serem adotadas outras
medidas de risco como, por exemplo, o índice de Sharpe
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