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Resumo 
 
Este estudo tem como propósito básico identificar ações de valor através da análise de 
indicadores fundamentalistas, calculando-se uma nota geral de desempenho por ação com 
base nos mesmos. Com base nas ações com melhor desempenho, foram escolhidas as 
melhores ações para avaliar a eficiência do processo de otimização no mercado de capitais 
brasileiro. O período de formação das carteiras foi de 1994 a 2006, sendo analisado o retorno 
acumulado nos cinco anos posteriores. Os resultados demonstram que os indicadores 
escolhidos são bons direcionadores de valor e que o processo de otimização é válido apenas 
quando considerado grandes investimentos.  
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1. Introdução 
Um dos principais legados da teoria de finanças diz respeito à diversificação dos 

ativos em carteiras de investimentos sob a alegação de que a mesma proporciona considerável 
minimização dos riscos, restando o risco sistemático próprio do mercado e que, portanto, não 
pode ser eliminado com a diversidade desses títulos. Markowitz (1952) desenvolveu técnicas 
de otimização de carteiras, esclarecendo que seu trabalho não consistia em estabelecer 
critérios de escolha dos ativos para compor os portfólios e que este seria um estágio anterior 
definido de acordo com as estratégias de cada investidor (MARKOWITZ, 1952, p. 77). 

As estratégias de investimento, por sua vez, podem ser baseadas em análise técnica ou 
fundamentalista, sendo esta última a que se propõe no presente artigo a partir do que 
Camargos e Barbosa (2003) descrevem como anomalias de valor. Estas podem ser 
decorrentes de uma subavaliação das empresas pelo mercado, o que pode ser identificado a 
partir de variáveis contábeis que se constituem como filtros para a determinação de quais são 
os melhores papéis a serem selecionados de forma a compor uma carteira de investimentos. 

Para que se possa compreender o significado das anomalias de mercado, é 
imprescindível uma abordagem da Hipótese dos Mercados Eficientes (HME) desenvolvida 
por Fama (1970, 1991) e já mencionada por Markowitz (1952) na pressuposição de que seu 
modelo funciona quando se admite, entre outros pressupostos, eficiência de mercado. Para 
Fama (1970), a eficiência depende da incorporação das informações disponíveis aos preços 
dos ativos, existindo em três níveis de acordo com o tipo de informação refletida nas 
cotações: fraco, quando se trata de informações históricas; semiforte, no caso de informações 
publicamente disponíveis; e forte, quando o preço incorpora até mesmo informações privadas. 

Fama (1991) também preceitua que esses níveis de eficiência podem ser identificados 
a partir de estudos de eventos e da incorporação de variáveis ao Capital Asset Pricing Model 
(CAPM), desenvolvido por Sharpe (1964). Nesse caso, abre espaço para a verificação de 
reações do mercado à divulgação de informações trimestrais das empresas negociantes dos 
títulos, como lucro, retorno sobre patrimônio, valor de mercado, entre diversas outras 
variáveis em modelos arbitrários ao CAPM, sendo essa uma iniciativa de Ross (1976) em seu 
modelo Arbitrage Pricing Theory (APT). 

No investimento em valor, portanto, há expectativa de potencial desenvolvimento das 
empresas que negociam suas ações no mercado acionário, ainda que o desempenho não seja 
satisfatório em termos de liquidez, a qual é uma característica essencial do que La Porta 
(1997) denomina como empresas glamour, de destaque no mercado e das quais geralmente 
não se espera retornos anormais, mas proporcionam maior segurança em termos de 
estabilidade no mercado. Por outro lado, o investidor que aplica em ações de valor, na 
denominação do autor supracitado, deve estar precavido de papéis cujo retorno procede 
apenas de um prêmio de risco pela baixa liquidez e não é este necessariamente o investimento 
em valor, que se propõe a partir de uma análise fundamentalista baseada em indicadores 
contábeis em conjunto com índices de mercado. 

Ao utilizar esses indicadores espera-se que, independentemente de ajustes por risco ou 
custos de transação, ações de valor, ou seja, com valor de mercado abaixo de variáveis como 
lucro, valor patrimonial ou taxa de crescimento, tenham seus preços posteriormente ajustados 
aos seus fundamentados e, portanto, sejam valorizadas especialmente no longo prazo. 

A partir dessa fundamentação, o presente trabalho tem como propósito apresentar os 
resultados da análise de desempenho das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo 
(Bovespa), com a finalidade de detectar as melhores opções de investimento em valor a partir 
de cinco variáveis fundamentalistas: Índice Preço/Lucro (P/L), Retorno sobre o Patrimônio 
(ROE), Índice ROE/PVPA (relação entre ROE e o Índice Preço/Valor Patrimonial) e Índice 
Preço/Lucro/Crescimento, do Inglês Price Earnings Growth (PEG), este em duas versões a 
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serem detalhadas posteriormente. Com base nesses indicadores foram escolhidas as ações 
caracterizando o primeiro estágio descrito por Markowitz (1952) para a seleção de carteiras, 
verificando se as mesmas proporcionam os maiores retornos quando subvalorizadas pelo 
mercado e procedendo-se à otimização das carteiras finais, sendo este o segundo estágio de 
Markowitz (1952).  

O trabalho está dividido em quatro seções, além desta parte introdutória: (i) revisão da 
literatura relacionada às teorias da hipótese de eficiência de mercado e anomalias, bem como 
dos conceitos de cada índice utilizado para avaliação de desempenho das ações e do teste de 
Wald utilizado na análise da eficiência das carteiras; (ii) procedimentos metodológicos 
realizados para a concretização do estudo; (iii) análise e discussão dos resultados obtidos, 
representando-se os resultados descritivos por meio de figuras e a análise de desempenho e 
eficiência das carteiras com base nos índices de Sharpe, Treynor, Jensen e do teste de Wald 
através de tabelas. Além disso, são analisados e discutidos os resultados baseados no método 
econométrico de regressão em painel em uma versão do CAPM com o acréscimo de cinco 
fatores ao beta de mercado já incluso no mesmo; e (iv) principais conclusões da pesquisa, 
esclarecendo se carteiras otimizadas, formadas por direcionadores de valor e com liquidez 
razoável, proporcionam retornos superiores ao mercado, este essencialmente representado por 
empresas negociantes de títulos com alta liquidez (glamour). 

 
2. Referencial Teórico 

No início da década de 50, Markowitz (1952) apresentou os conceitos de risco e 
correlação entre ativos, criando uma nova perspectiva na teoria de construção de carteiras de 
investimentos, chamada Moderna Teoria de Carteiras. Sua maior contribuição consistiu da 
hipótese de carteiras eficientes, segundo a qual se buscava a melhor relação entre retorno e 
risco, por meio da diversificação dos ativos. A base para a diversificação era a matriz de 
covariância ou a matriz de correlação dos retornos dos ativos, que se tornou a principal 
ferramenta da diversificação e redução do risco de carteiras. 

Quando Markowitz (1952, p. 77) teve a ideia de definir fronteiras eficientes para 
selecionar portfólios de ações, ele admitiu o pressuposto de que o processo de seleção de um 
portfólio pode ser dividido em dois estágios. O primeiro estágio inicia com a observação e a 
experiência do analista e finaliza com opiniões a respeito do desempenho futuro dos títulos 
disponíveis e definição dos títulos que irão compor as variáveis de decisão do modelo. O 
segundo estágio inicia com definição dos títulos que irão compor as variáveis de decisão do 
modelo e finaliza com a escolha do portfólio. Em seu trabalho, Markowitz (1952) estava 
interessado apenas no segundo estágio, o qual por meio de uma técnica de otimização, 
conseguiu maximizar o retorno esperado de uma carteira de ações em um dado nível de risco. 

Na sequência dos estudos a respeito desta temática, Sharpe (1964), Lintner (1965) e 
Black (1972) desenvolveram um modelo de precificação de ativos, que hoje é conhecido 
como CAPM. O principal objetivo deste modelo é prever o comportamento do mercado de 
capitais e calcular um valor esperado para o preço de cada ativo. Desta forma, os investidores 
podem selecionar, dentre os vários ativos existentes, aqueles que apresentam a melhor 
expectativa de retorno. No entanto, pelo fato de utilizarem apenas a carteira de mercado e o β 
do ativo como variáveis do CAPM, o modelo obteve muitas contradições empíricas (FAMA; 
FRENCH, 1992, p. 427). 

Essas contradições empíricas do CAPM abriram espaço para que vários estudos 
posteriores consistissem da incorporação de variáveis alternativas, sendo as mesmas baseadas 
no que aqui se denomina como direcionadores de valor que vão de encontro à hipótese de 
eficiência de mercado e, portanto, podem constituir-se como oportunidades de investimento 
rentáveis no longo prazo e as quais não foram absorvidas pelo mercado. 
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2.1. Direcionadores de Valor na Composição de Modelos Multifatoriais 
Estudos sobre variáveis econômico-financeiras e o retorno das ações focaram nos 

múltiplos como direcionadores de valor. Em um estudo amplo, Fama e French (1992, p. 428), 
“evaluated the joint roles of market β, size, E/P, leverage, and book-to-market equity in the 
cross-section of average returns on NYSE, AMEX, and NASDAQ stocks”. O estudo foi 
realizado com empresas norte-americanas, no período de 1941 a 1990. Suas conclusões foram 
de que as variáveis que mais explicam o retorno das ações eram: positivamente, o múltiplo 
valor patrimonial/preço e, negativamente, a variável valor de mercado das ações da empresa. 

Variáveis como tamanho, Lucro/Peço (L/P) e Valor Patrimonial/Valor de Mercado 
(VP/VM) são versões dos valores das ações das empresas. Estas variáveis podem ser 
consideradas como diferentes formas de se extrair informações para a precificação dos papéis 
nos retornos transversais esperados. O principal resultado é que, para o período 1963-1990, o 
tamanho e o book-to-market equity (BM) captam a variação transversal dos retornos médios 
dos papéis associado com o tamanho, L/P, BM, e a alavancagem.  

Kothari, Shanken e Sloan (1995) observaram que os resultados de Fama e French 
(1992) foram influenciados pelo viés de sobrevivência, principalmente antes de 1978, 
encontrado no banco de dados utilizados por esses últimos autores para extrair as informações 
contábeis, o Compustat. Esse viés acontece quando um banco de dados inclui em seus 
arquivos apenas as empresas que existiram durante todo o período considerado, não levando 
em conta as que foram à falência antes do final do período. Ao refazerem o estudo, os autores 
concluíram que as variáveis fundamentalistas, principalmente o índice valor patrimonial da 
ação/preço, não apresentavam uma relação muito significativa com os retornos esperados das 
ações. 

De acordo com Amihud e Mendelson (1986) o efeito da variável liquidez nos retornos 
das ações pode ser similar ao do risco do CAPM. Investidores com aversão ao risco exigem 
maiores retornos de seus investimentos para compensarem os riscos mais altos. Segundo os 
autores, a falta de liquidez pode ser medida através dos custos incorridos pela execução 
imediata de uma compra ou venda de um determinado ativo. Dessa forma, uma medida da 
falta de liquidez seria o spread. 

No Brasil, seguindo a metodologia de Amihud e Mendelson (1986), Machado (2009) 
desenvolveu uma pesquisa para analisar se existe o prêmio de liquidez no mercado acionário 
brasileiro e se esta liquidez explica parte das variações dos retornos das ações no mercado 
brasileiro. Como método de investigação, Machado (2009) utilizou a regressão em séries 
temporais, o que permitiu verificar se o retorno das ações é explicado pelo fator de risco 
associado ao mercado (β), pelos modelos de três e quatro fatores de Fama e French (1993) e 
Carhart (1997), respectivamente, e pela liquidez, conforme sugerido por Amihud e Mendelson 
(1986). De acordo com os resultados do estudo, verificou-se que a inclusão dos fatores 
tamanho e BM no CAPM, que se mostraram significativos na maioria das carteiras, melhorou 
o poder explicativo do retorno de todas as carteiras. 

Observou-se que a inclusão do fator momento, que se mostrou significativo em todas 
as carteiras analisadas, no modelo de três fatores melhorou o poder explicativo do retorno das 
carteiras em 1,5%, em média. Por fim, notou-se que a inclusão da liquidez, que se mostrou 
significativa na maioria das carteiras, no modelo de quatro fatores melhorou o poder 
explicativo do retorno das carteiras analisadas em 1,7%, em média. 

Os resultados revelam uma superioridade do modelo de cinco fatores em relação ao 
modelo de quatro fatores, em 18 das 24 carteiras analisadas, e em todas as carteiras, em 
relação ao modelo de três fatores e CAPM, conforme teste de Wald. Observou-se, ainda, que 
as carteiras cujos fatores de liquidez não eram estatisticamente significativos eram formadas 
por ações de alta liquidez, sugerindo evidências de que o fator liquidez é consideravelmente 
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maior para as carteiras formadas por ações de baixa liquidez. 
Paula Leite e Sanvicente (1990) estudaram a relação de múltiplos de avaliação e o 

retorno das ações no país. A hipótese nula de Paula Leite e Sanvicente (1990, p. 22) “indicaria 
a inexistência de ‘conteúdo informacional’, pois corresponde a retorno extraordinário igual, 
com e sem informação. A rejeição da hipótese nula é que nos levaria a supor que o evento 
possa ter um impacto significativo”. O estudo constatou que, dentre os múltiplos, os únicos 
que apresentaram poder explicativo sobre o retorno da ação foram: preço/lucro por ação, 
apresentando uma relação negativa, e vendas/preço, apresentando uma relação positiva, não 
sendo significativo no mercado brasileiro o direcionador baseado no valor patrimonial. 

Costa Jr. e Neves (2000) estudaram a influência de variáveis fundamentalistas (índice 
preço/ lucro, valor de mercado, valor patrimonial da ação/preço e o beta) nos retornos das 
ações. O trabalho foi realizado com empresas negociadas na Bovespa para o período de 1987 
a 1996. As conclusões foram: uma relação negativa com o índice preço/lucro e valor de 
mercado e uma relação positiva com a rentabilidade e o índice valor patrimonial da 
ação/preço. 

Os coeficientes negativos do índice preço/lucro e do valor de mercado obtidos nesse 
estudo confirmam os resultados de Paula Leite e Sanvicente (1990) e Hazzan (1991) para o 
mercado brasileiro.  No trabalho de Hazzan (1991) carteiras compostas de ações de baixo 
índice preço/lucro tendem a proporcionar melhor desempenho do que as de preço/lucro alto, 
mesmo após ajustadas ao risco.  

Nagano, Merlo e Silva (2003) realizaram um estudo para verificar se outras variáveis 
fundamentalistas, além do β do ativo, são importantes na explicação das variações nas 
rentabilidades dos ativos. No estudo eles avaliaram todas as ações de empresas não 
financeiras (55 ações) que compuseram a carteira do Ibovespa entre maio de 1995 e maio de 
2000. Foram analisadas, com relação ao retorno da ação, as variáveis: β do ativo; ativo total / 
valor patrimonial; ativo total / valor de mercado; dividendos / preço; fluxo de caixa / preço; 
índice de liquidez em bolsa; valor de mercado da empresa; valor patrimonial / preço; lucro / 
preço; e vendas / preço.  

A metodologia de Nagano, Merlo e Silva (2003) foi inspirada naquela que foi utilizada 
por Fama e French (1992) a qual “consiste na aplicação de técnicas de regressão linear 
simples e múltipla em uma abordagem cross-section” (NAGANO; MERLO; SILVA, 2003, p. 
18). Os resultados desta análise mostraram que valor de mercado, valor patrimonial / preço, 
lucro / preço, beta e vendas / preço apresentavam relação com o retorno da ação. Porém estas 
variáveis apresentaram baixa aderência com o retorno da ação. 

Um estudo realizado por Lucena et al (2008) no mercado de capitais brasileiro 
identificou relação significativa entre o Índice P/L e o retorno médio nas  ações da Bovespa. 
Este trabalho consistiu de uma análise correspondente ao período de 1995 a 2006, sendo as 
ações classificadas de acordo com o múltiplo P/L e posteriormente comparadas em termos de 
retorno. Os resultados encontrados no trabalho demonstraram que os grupos de ações com 
menor múltiplo P/L proporcionaram os maiores retornos no período analisado. Além disso, 
também foi verificada mudança estrutural nos parâmetros do modelo de regressão estimado. 
Essa modificação foi evidenciada entre os períodos de Governo de Fernando Henrique 
Cardoso e Lula, sendo constatado que o efeito do Índice P/L sobre os retornos se mostrou 
mais significativo no Governo Lula. 

Diante da relevância das relações entre o valor de mercado das empresas e o valor 
contábil em conjunto com o P/L e outras variáveis, o índice Preço/Valor Patrimonial está 
sendo aqui utilizado a partir de sua associação com o Retorno sobre o Patrimônio (ROE), já 
que no mercado de capitais brasileiro não foi identificada significância estatística entre o 
P/VPA isolado no período de 1995 a 2006 em estudo realizado por Lucena et al (2010). 
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O ROE pode ser considerado tanto isoladamente como em conjunto com os Índices 
P/L ou P/VPA, tendo em vista que quando o mesmo é baixo, e estes últimos também o são, 
não se trata de uma subavaliação das ações por parte do mercado. Uma análise integrada entre 
o ROE e o P/VPA, assim como a razão entre o P/L e a taxa de crescimento a ser detalhada 
posteriormente, se constitui como uma indicação mais expressiva de potencial subvalorização 
das ações, e pode ser representado como a relação entre o ROE e o PVPA. 

Outra variável relevante na avaliação de ações é a taxa de crescimento dos dividendos 
futuros esperados, sendo um indicador importante em uma análise integrativa do Índice P/L. É 
notório que nem todo baixo P/L denota potencial de valorização futura, uma vez que esse 
baixo valor pode estar associado a um baixo crescimento. 

Sendo assim, o PEG se constitui como um dos filtros tradicionais para estabelecer 
relações com o retorno das ações, sendo constituído como a razão entre o Índice P/L e uma 
taxa de crescimento mensurada pela rentabilidade dos lucros retidos, estimada como o 
produto entre a taxa de retenção e o ROE (DAMODARAN, 2006), conforme segue. 

g
LPPEG /

=
                                      

ROEpayoutg ×−= )1(  

Outro estudo realizado por Lucena et al (2008) indicou relação significativa entre o 
retorno médio das ações e o Índice PEG no mercado de capitais brasileiro, sendo a análise 
correspondente ao período de 1995 a 2006. Os resultados demonstraram que os grupos com 
menor PEG proporcionaram os maiores rendimentos, especialmente entre as ações com valor 
desse índice abaixo de 1,0. 

Por outro lado, esse indicador apresenta algumas limitações, entre as quais pode se 
destacar o fato de que quanto menos dividendos são pagos, maior o crescimento mensurado, 
embora certos investidores possam valorizar mais as ações que pagam altos dividendos, 
preferindo estas àquelas de empresas que reinvestem os lucros e não apresentam potencial 
desenvolvimento futuro. 

Diante dessas limitações, uma alternativa é fazer uso de um indicador de crescimento 
baseado no Patrimônio Líquido, ao invés de lucros retidos. Este crescimento patrimonial é 
multiplicado, em substituição ao ROE tradicional, por um ROE medido em termos 
operacionais para verificar a rentabilidade operacional do crescimento do Patrimônio, 
similarmente à abordagem descrita por Damodaran (2006) para o crescimento dos lucros 
retidos. 
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O ROE utilizado para estimar esse crescimento, diferente do ROE tradicional, é 
medido pela razão entre o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização 
(EBITDA), ao invés do resultado líquido, e o Capital Próprio ou Patrimônio Líquido (PL). A 
partir desses dados, o ROE operacional e o PEG patrimonial podem ser representados por 
meio das razões a seguir. 

PL
EBITDAROE =

                                     )(
/
PLg

LPnialPEGpatrimo =  

Um novo PEG pode ser obtido, portanto, a partir da divisão entre o Índice Preço/Lucro 
e a taxa de crescimento do Patrimônio Líquido (PL), sendo essa taxa mensurada em termos 
operacionais. Assim como o PEG tradicional, quanto menor o indicador, menor o índice P/L e 
maior a taxa de crescimento, sendo que este não está sendo mensurado apenas por retenção de 
lucros, mas pela rentabilidade operacional do PL. 
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2.2. Desempenho e Eficiência de Carteiras 
A primeira relação de equilíbrio que proporcionou o ajustamento dos retornos ao risco 

surgiu na década de 60 através do Modelo CAPM. Por ser relativamente simples e intuitivo, o 
CAPM tornou-se um modelo de grande aceitação e vastamente utilizado, servindo de base às 
designadas medidas de avaliação de desempenho. Treynor (1965) foi quem primeiro analisou 
o desempenho global, incorporando de forma simultânea e numa única medida, o rendimento 
e o risco, através da razão que considera o retorno em excesso por unidade de risco 
sistemático. Sharpe (1966) propôs uma medida semelhante à de Treynor (1965), embora 
utilize o retorno em excesso por unidade de risco total. Contudo ambas as razões propostas 
são medidas de desempenho relativa. Alternativamente, Jensen (1968) desenvolveu uma 
medida de desempenho absoluta, traduzida pelo α (alfa) da regressão baseada na versão ex-
post do CAPM, que ficou conhecida como alfa de Jensen. 

O índice de Sharpe usa como padrão a linha de mercado de capitais (SHARPE, 1966), 
sendo representado pela razão entre o prêmio de risco da carteira e o seu desvio padrão, 
medindo, dessa forma, o prêmio obtido por unidade de exposição ao risco. Um superior 
desempenho é obtido quando o índice da carteira é maior que o do mercado. Uma 
característica importante do índice de Sharpe é que mede os retornos relativos ao risco total da 
carteira, onde o risco total é o desvio padrão dos retornos da carteira (SHARPE; 
ALEXANDER; BAILEY, 1995). O índice de Sharpe é dado por: 

 

Onde Sp representa o valor do índice de Sharpe, Rp é o retorno médio da carteira, Rf  se 
constitui como retorno do ativo livre de risco e σp é representativo do desvio padrão da carteira. 

O índice de Treynor é o prêmio de risco obtido por unidade de risco assumido, em que 
o risco é medido em termos de beta da carteira. No gráfico do CAPM, o índice de Treynor é 
igual à inclinação de uma linha reta ligando a posição da carteira com a taxa livre de risco. Ao 
levar em conta o risco expresso pelo beta, considera o risco sistemático ou de mercado, que 
não é passível de diversificação. O índice de Treynor é calculado conforme representação a 
seguir, onde Tp é o referido índice, βp representa o beta da carteira e Rp é o retorno da 
carteira, além do retorno livre de risco (Rf) já descrito anteriormente no índice de Sharpe. 

 

Para se avaliar o desempenho relativo da carteira, utilizando o índice de Treynor, 
deve-se compará-lo com o mesmo índice para a carteira de mercado. Caso o índice de 
Treynor de um portfólio seja superior o índice de Treynor da carteira de mercado, tem-se que 
este portfólio apresenta um desempenho melhor que o do mercado. 

O alfa de Jensen utiliza a linha de mercado de títulos como paradigma e constitui a 
diferença entre a taxa de retorno médio da carteira (retorno real) e o seu retorno esperado 
(retorno calculado), se a carteira estivesse posicionada na linha de mercado de títulos, dado o 
mesmo beta da carteira. Assim, no gráfico do CAPM, o alfa de Jensen é dado pela distância 
vertical da carteira de investimento até a linha do mercado de títulos. A equação do alfa de 
Jensen (  é a seguinte, contendo os mesmos indicadores anteriormente mencionados 
acrescida do retorno de mercado ( : 

 

Um alfa de Jensen positivo indica que a carteira está posicionada acima da linha do 
mercado de títulos, o que significa que a carteira tem um bom desempenho, porque apresenta 
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uma rentabilidade acima do que seria a esperada para o seu nível de risco (beta). De outra 
forma, se o alfa é negativo, a carteira tem um mau desempenho. 

Desde os trabalhos de Markowitz (1952; 1959) e de Tobin (1958) uma das questões 
fundamentais em Finanças é saber se uma determinada carteira é mais eficiente do que outras 
carteiras. Estudos sobre a eficiência de uma carteira têm sido tradicionalmente baseados no 
modelo CAPM, tanto na versão Sharpe-Lintner, que considera o ativo livre de risco, quanto 
na versão Black, que não considera este ativo. A maioria dos estudos empíricos envolvendo o 
CAPM, como o de Shanken (1985), usa regressões cross-section para testar a relação linear 
entre os betas e os retornos esperados (ex-ante), considerando a eficiência da carteira de 
mercado. 

A eficiência de uma carteira tem sido estudada e testada em vários trabalhos 
acadêmicos. Gibbons (1982) foi o primeiro a usar a abordagem da estatística multivariada 
para testar o modelo CAPM, através da metodologia do teste LRT (likelihood ratio test) e 
testou a eficiência do índice CRSP (Center for Research in Security Prices) usando a versão 
Black do CAPM. Os testes resultaram na rejeição da hipótese nula de eficiência da carteira de 
mercado em três dos quatro subperíodos analisados, entre 1926 e 1975. 

Posteriormente, Gibbons, Ross e Shanken (1989) desenvolveram um teste estatístico 
multivariado baseado na distribuição F para amostras pequenas com T-N-1 grau de liberdade, 
onde N é o número de ativos ou carteiras e T é o número de observações da amostra. Este 
teste foi generalizado para testar a eficiência de uma carteira usando a versão Sharpe-Lintner 
do CAPM, ficou conhecido como teste de Wald, e é a principal referência para análises de 
eficiência.  

O teste de Wald desenvolvido por Gibbons, Ross e Shanken (1989) pode ser decrito 

como: 

1

1
1 

Onde: W é o valor do teste de Wald,  é a razão Sharpe da carteira que está na fronteira 
eficiente de tal forma que a linha que parte da origem, tangencia a fronteira eficiente no ponto 
dado por esta carteira e  é a razão Sharpe da carteira que está sendo testada. 

Os autores utilizaram o teste Wald para testar a eficiência do índice CRSP. Para o 
período de 1926 a 1982, ao nível de significância de 5%, o teste não rejeitou a hipótese nula 
de que o CRSP é eficiente, enquanto que para alguns subperíodos de 10 anos, o teste rejeitou 
hipótese nula de eficiência. “Interpretando geometricamente a estatística de Gibbons, Ross e 
Shanken (1989), podemos entendê-la como sendo baseada na diferença entre os índices de 
Sharpe da carteira estudada e os da carteira tomada como referência” (NAKAMURA, 2000, 
p. 74). 

Nakamura (2000) também utilizou uma metodologia semelhante à utilizada por 
Gibbons, Ross e Shanken (1989) “para avaliar o desempenho da carteira do índice Bovespa, 
que é o principal índice de mercado utilizado no Brasil do ponto de vista de risco e retorno” 
(NAKAMURA 2000, p. 70) em um período de abril de 1990 a janeiro de 1998. Em seus 
resultados, o autor verificou “que a carteira teórica do índice Bovespa não se baseia ou se 
situa muito próxima do denominado conjunto eficiente de Markowitz, havendo, portanto, 
carteiras melhor formadas do ponto de vista de média-variância” (NAKAMURA 2000, p. 79). 
Porém, como o próprio autor explica, o valor do índice GRS de 0,2723 leva a não rejeição da 
hipótese nula de eficiência do índice Bovespa. 
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3. Metodologia 
Seguindo o método de Costa Jr. e Neves (2000), selecionaram-se todas as ações 

listadas no banco de dados da Economática que tiveram cotações mensais de janeiro de 1995 
a março de 2012. Inicialmente foram extraídas todas as informações necessárias ao cálculo 
dos direcionadores de valor (P/L, ROE, ROE/PVPA, PEG e PEGpatrimonial). Além disso, foram 
coletados os dados necessários ao cálculo do índice de negociabilidade (volume negociado e 
quantidade de ações) de cada ação, bem como o valor de mercado de cada uma delas. 
Também foram coletados os fechamentos mensais de cada ação, durante os cinco anos 
seguintes ao período de formação. Além dos dados relativos às empresas, coletou-se a cotação 
mensal do índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). Para o ativo livre de risco (Rf), 
utilizou-se o CDI. 

Para assegurar que as informações contábeis do ano anterior fossem conhecidas antes 
da seleção do portfólio, optou-se “por formar carteiras ao final de março de cada ano, época 
em que já são conhecidos os balanços de dezembro do ano anterior da grande maioria das 
empresas” (COSTA JR.; NEVES, 2000, p. 129). Basu (1983) assume que as informações 
contábeis estão disponíveis em um prazo de três meses a partir do final do exercício fiscal. 

Portanto, a carteira que tem como formação os direcionadores de valor de dezembro 
de 1994 só começa a ter seus retornos analisados a partir de abril de 1995 – período que o 
investidor terá essas informações disponíveis e poderá investir – e vão até março de 2000. 
Desta mesma maneira foi realizado com todo o período de formação (de 1994 a 2006), sendo 
o último período analisado de abril de 2007 a março de 2012. Para essas análises, foi utilizado 
o retorno acumulado durante todo o período. 

As carteiras foram formadas com os dados dos direcionadores de valor anuais, de 1994 
a 2006, e analisado seu desempenho acumulado nos cinco anos posteriores, comparando-os 
com os retornos acumulados no mesmo período do Ibovespa e do CDI. Posteriormente, foi 
feita a otimização de cada carteira e comparado o seu retorno acumulado otimizado com os 
resultados já obtidos. 

Os direcionadores de valor escolhidos para compor uma nota que demonstra o 
desempenho de cada ação em cada período foram escolhidos tomando como base a literatura 
revisada, verificando quais foram comprovados no mercado brasileiro como bons 
direcionadores e quais foram rejeitados, sendo escolhidos os seguintes: P/L, ROE, 
ROE/PVPA, PEG e PEGpatrimonial. 

Na formação das carteiras, utilizou-se a seguinte metodologia: para cada indicador em 
cada período, foram calculados os percentis que dividiam as ações em oito grupos iguais, de 
tal maneira que nenhum indicador negativo fizesse parte desses grupos, pois indicam ações 
com desempenho ruim em algum dos aspectos. Como os percentis dividem os grupos por 
ordem crescente e estes variam devido às diferentes escalas dos indicadores, primeiramente 
foi calculado com base nesses percentis um grupo ao qual cada ação pertencia para cada 
direcionador, variando do grupo um até o oito. 

Depois disso, foi calculada uma nota para cada ação em cada indicador, que 
corresponde a afirmar o seu desempenho para aquele direcionador específico naquele período 
determinado. Assim, nos casos em que o indicador é diretamente proporcional (quanto maior, 
melhor) – ROE e ROE/PVPA – quem faz parte do grupo 8 recebe a nota 10 nesses dois 
indicadores, até o grupo 1, que recebe a nota 2. Só recebe nota zero a ação que não tem 
informação disponibilizada do indicador ou então este é negativo. 

Já no caso dos direcionadores inversamente proporcionais (quanto maior, pior), como 
é o caso do P/L, PEG e PEGpatrimonial, a ação que faz parte do grupo 1 nestes indicadores 
recebe a nota dez, e assim sucessivamente, até as ações que fazem parte do grupo 8, que 
recebem a nota 2. Da mesma maneira, ações com dados negativos ou indisponibilizados 
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ficaram sem nota. 
Como forma de avaliar o desempenho geral das ações em cada período, foi calculada 

uma nota de desempenho global como uma média ponderada das notas recebidas em cada 
direcionador. Tomando como base esta nota de desempenho geral, as ações foram 
classificadas ano a ano, e excluídas aquelas que tinham a nota geral igual a zero. Deste ponto 
em diante, em cada ano as ações foram divididas em dez grupos iguais, sendo analisado o 
retorno acumulado médio em cinco anos desses grupos e elaboradas figuras e tabelas a partir 
dos mesmos. 

Com a finalidade de testar estatisticamente a relação entre os direcionadores de valor e 
os retornos das ações em um período de até cinco anos após a formação das carteiras, 
procedeu-se a uma incorporação das variáveis P/L, ROE, ROE/PVPA, PEG e PEG 
patrimonial ao CAPM, considerando também o prêmio de risco de mercado tradicional e o 
índice de negociabilidade (NEG). Entre as duas versões de PEG, optou-se pela sua versão 
baseada no crescimento do patrimônio, resultando em um modelo de cinco fatores para o teste 
de hipótese descrito a seguir. 

H0: Não há relação significativa entre os retornos das ações no longo prazo e os 
direcionadores de valor baseados nas variáveis contábeis fundamentalistas utilizadas como 
base para a formação das carteiras. 

H1: Ações de valor, neste caso com baixos valores de P/L e PEG, altos valores de 
ROE e ROE/PVPA e baixa negociabilidade proporcionam retornos superiores cinco anos 
após a formação das carteiras. 

Estabelecida essa hipótese básica, o modelo econométrico testado a partir de análise 
de regressão com os dados em painel tem sua representação conforme a seguir, onde o prêmio 
de risco das ações é avaliado em função do prêmio de mercado ( mR - fR ) e de cada um dos 
direcionadores de valor anteriormente descritos. 

 
PEGLPPVPAROEROENEGRRmRR ffi ././...)( 334321 ββββββα +++++−+=−  

 
Nesse modelo multifatorial, NEG se constitui como índice de negociabilidade 

expressivo da liquidez, ROE é o retorno do patrimônio, ROE/PVPA representa a razão entre o 
rendimento patrimonial e o índice Preço/Valor Patrimonial, P/L corresponde ao índice 
Preço/Lucro e PEG é representativo do índice Preço/Lucro/Crescimento, o qual envolve 
EBITDA e crescimento do patrimônio, conforme descrito no referencial teórico. 

O processo de otimização de carteiras, correspondente ao segundo estágio proposto 
por Markowitz (1952), foi realizado considerando diversos critérios. Para uma melhor 
diversificação da carteira, foram considerados os seguintes critérios: (i) não ter ações da 
mesma empresa; (ii) como critério de desempate, se surgirem ações da mesma empresa, será 
primeiramente escolhida aquela que tiver a maior nota de desempenho geral; (iii) caso a nota 
seja igual para as ações da mesma empresa, será escolhida a do tipo preferencial; (iv) se 
existirem mais de um tipo de ação preferencial da mesma empresa com a mesma nota, ficará a 
ação ordinária, para não enviesar os resultados; (v) para ações de empresas diferentes, se estas 
tiverem a mesma nota, o critério de desempate para a escolha é a que tiver a maior nota de 
P/L; (vi) por fim, se persistir o empate, escolher pelo setor que teve menos investimentos na 
carteira até o momento. 

Ainda foi necessário criar um filtro por negociabilidade, indicador este criado por 
Paula Leite e Sanvicente (1995), pois muitas ações com alto desempenho nos direcionadores 
de valor são muito pouco negociadas e não tinham informações suficientes para analisar os 
retornos acumulados nos cinco anos seguintes nem coletar dados de cinco anos anteriores. 
Portanto, ações com negociabilidade menor que 0,005% foram excluídas da amostra para 



 

11 
 

otimizar a carteira, e as que ainda tinham menos de  50% dos dados necessários para a 
otimização foram substituídas pela próxima com o melhor desempenho. 

Com base nesses critérios, foram otimizadas as carteiras de cada ano de formação, 
cada uma composta por doze ações, considerando manter o retorno e minimizar o risco. Os 
pesos encontrados para cada ativo na otimização foram utilizados no cálculo da média 
ponderada da carteira para comparação com o retorno acumulado da carteira não otimizada 
(média aritmética) e com o Ibovespa e CDI, através das medidas de desempenho de carteiras 
(Índice de Sharpe, Índice de Treynor e alfa de Jensen) já explicitadas no referencial teórico e 
do teste Wald (para verificar a eficiência da carteira otimizada). Através desta metodologia, 
foram encontrados os resultados explanados na próxima seção. 

 
4. Análise e Discussão dos Resultados 

A análise dos resultados está dividida em duas seções: na primeira, trata-se das 
evidências descritivas através da análise das figuras elaboradas, apenas demonstrando 
indicações de resultados que serão comprovados ou refutados através dos testes 
econométricos. Na segunda seção procede-se a uma análise estatístico através da regressão 
com dados em painel e dos testes de eficiência de carteiras, testando a hipótese de que as 
carteiras otimizadas possuem um desempenho superior às não otimizadas e ao Ibovespa e 
CDI. 
 
4.1. Resultados Descritivos 

Conforme explicitado na metodologia, foram formadas treze carteiras (de 1994 a 
2006) com base nos direcionadores de valor P/L, ROE, ROE/PVPA, PEG e PEGpatrimonial, 
calculados anualmente durante esses treze períodos. Depois, foram analisados os retornos 
acumulados nos cinco anos seguintes, para cada uma das ações, a partir de abril do ano 
seguinte, época em que o investidor já tem as informações dos indicadores disponíveis para 
formação das carteiras. 

Com base nos indicadores, foi calculada uma nota geral de desempenho para cada 
ação em cada um dos anos, sendo uma média ponderada das notas de cada indicador. 
Posteriormente, foram classificadas as ações em ordem decrescente de nota e excluídas todas 
aquelas que tiveram nota zero, ou por falta de informações ou por possuir algum dos 
indicadores negativos. 

As ações restantes foram divididas em dez carteiras para análise de seu retorno médio 
acumulado nos cinco anos seguintes. Na sequência, foi feita a média das carteiras em todos os 
períodos. Esse resultado está apresentado na Figura 1, e apresenta uma evidência descritiva de 
que as ações escolhidas com base nos indicadores selecionados na metodologia apresentam 
retorno superior às outras, que possuem um desempenho pior nesses mesmos indicadores. 
Percebe-se que o retorno acumulado em cinco anos vai diminuindo a cada carteira, e volta a 
subir nos grupos 9 e 10. 

Ao analisar esses dois grupos, foram encontradas duas ações outliers, que desviam o 
retorno desses grupos para cima. A primeira foi a Casan ON, com retorno superior a 1.000%, 
completamente diferente da média da carteira sem a sua inclusão. Além disso, também foi 
encontrada a ação Habitasul PNA, com retorno superior a 800%. Quando retiradas essas duas 
ações, o retorno médio da carteira 10 diminui de 96,23% para 84,19%. Ainda assim, os dois 
últimos grupos não seguem a tendência dos primeiros, e então se reflete a possibilidade de 
ações com bons retornos ficarem com uma nota baixa e, portanto, pertencerem aos últimos 
grupos, por falta de informações dos seus direcionadores de valor na base de dados. 
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proposto por Markowitz (1952) trazem retornos superiores ao CDI em todos os momentos e 
ao Ibovespa em alguns períodos, pois este oscila muito sob a influência de fatores 
macroeconômicos. 

Conforme se pode observar, as linhas das carteiras otimizada, não otimizada e do 
Ibovespa andam bem próximas ao longo de todo o período. Observa-se também que apenas a 
partir de três anos de análise fica mais fácil de se observar o desempenho superior da carteira 
otimizada em relação à não otimizada, permanecendo assim até o final, ainda que bem 
próximas. Comparando a carteira otimizada e o Ibovespa, o desempenho dos mesmos chega à 
sua maior diferença em aproximadamente três anos e meio, quando a carteira otimizada tem 
um desempenho 28,36% superior ao do Ibovespa.  
 
4.2. Resultados Estatísticos 

A tabela a seguir apresenta os resultados da regressão com os dados em painel em 
mais uma versão alternativa ao CAPM tradicional a partir da incorporação dos direcionadores 
de valor. Entre estes, pode-se perceber que a hipótese do maior prêmio de risco proporcionado 
pelas variáveis contábeis analisadas foi estatisticamente verificada no período analisado, 
identificando-se maiores retornos em decorrência de alta rentabilidade do patrimônio, baixo 
índice Preço/Valor Patrimonial (analisado em conjunto com o ROE), baixo P/L, este 
indicativo de subavaliação das ações pelo mercado e, de forma complementar, alto 
crescimento do patrimônio líquido com seu retorno mensurado em termos operacionais. 

 
Tabela 1 - Principais Indicadores da Regressão com Dados em Painel 

Variável Coeficiente Erro Padrão Teste t Significância 
C 0.080868 0.01862 4.342997 0,0000 

RM-RF 0.170485 0.008314 20.50598 0,0000 
NEG -8.40331 0.909005 -9.24452 0,0000 
ROE 0.002227 0.000666 3.343308 0.0008 

ROEPVPA 0.001506 0.000498 3.026557 0.0025 
PL -0.00176 0.000573 -3.06388 0.0022 

PEG -0.00027 5.74E-05 -4.70013 0,0000 
Fonte: Elaboração Própria com auxílio do Eviews 7.0 

 
De forma complementar, se esperava que ações de valor, diferente das ações de 

glamour que se destacam por sua elevada liquidez, apresentassem um baixo índice de 
negociabilidade, não sendo necessariamente a exigência de um prêmio de risco pela baixa 
liquidez, mas tratando-se de um subapreçamento das ações e, portanto, com tendência de 
valorização no longo prazo, conforme sinal negativo do parâmetro correspondente ao NEG. 

Trata-se agora da avaliação dos desempenhos da Carteira não Otimizada (CNO), da 
Carteira Otimizada (CO) e do Ibovespa (IBOV), que estão apresentadas na Tabela 2, abaixo, a 
partir dos índices de Sharpe e Treynor e do alfa de Jensen, cujos pressupostos já foram 
explicitados na metodologia. 

Analisando esta Tabela, verifica-se que: para o índice de Sharpe, apenas os índices das 
carteiras formadas em 1994, 1995, 1996 e 1997, para a carteira CNO e os índices das carteiras 
otimizadas formadas em 1995 e 1996 são inferiores ao do Ibovespa; no caso dos índices de 
Treynor e Jensen, os valores das carteiras formadas em 1995, 1996, 1997 e 2005 para a CNO 
e os valores das carteiras formadas em 1995, 1996, 1997, 1999 e 2005 para a CO, são 
inferiores ao do Ibovespa. Ressalta-se que o valor do Índice de Jensen do IBOV é igual a zero. 
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Tabela 2 - Avaliação dos desempenhos das carteiras CNO, CO e IBOV 
Ano de Formação 

da Carteira 
Índice de Sharpe Índice de Treynor α de Jensen 

CNO CO IBOV CNO CO IBOV CNO CO 
1994 0,117 0,251 0,134 0,032 0,059 0,016 0,007 0,016 
1995 -0,174 -0,164 -0,092 -0,036 -0,046 -0,011 -0,010 -0,010 
1996 -0,224 -0,232 -0,164 -0,048 -0,064 -0,020 -0,010 -0,013 
1997 -0,273 -0,196 -0,221 -0,051 -0,092 -0,026 -0,009 -0,009 
1998 0,098 -0,044 -0,151 0,011 -0,009 -0,014 0,015 0,002 
1999 -0,026 -0,077 -0,206 -0,009 -0,030 -0,018 0,002 -0,002 
2000 0,108 0,140 -0,125 0,011 0,014 -0,010 0,013 0,017 
2001 0,118 0,122 -0,065 0,012 0,016 -0,005 0,012 0,011 
2002 0,154 0,102 0,077 0,013 0,012 0,005 0,007 0,005 
2003 -0,052 -0,046 -0,141 -0,004 -0,004 -0,010 0,006 0,005 
2004 0,043 0,047 -0,028 0,003 0,004 -0,002 0,005 0,006 
2005 -0,036 -0,023 -0,086 -0,011 -0,007 -0,006 -0,001 0,000 
2006 -0,041 -0,005 -0,130 -0,003 0,000 -0,009 0,005 0,006 

Fonte: Elaboração Própria com auxílio do Microsoft Excel 2010 
 
A seguir, ao analisar cada um dos três índices separadamente, tem-se as seguintes 

conclusões: a) O índice de Jensen mede o excesso de retorno de uma carteira em um dado 
período. Um resultado positivo indica que a carteira está posicionada acima da linha de 
mercado de títulos, o que significa que a carteira tem um bom desempenho (JENSEN, 1969). 
Desta forma, pode-se concluir que as carteiras CNO e CO apresentaram um bom desempenho 
de mercado, pois, mesmo apresentando alguns valores negativos, verifica-se que esses valores 
são muito próximo de zero; b)Os índices de Sharpe e Treynor das carteiras devem ser 
comparados com os mesmos índices para a carteira de mercado. Utilizando a mesma análise 
feita para o índice de Jensen, admite-se que as carteiras CNO e CO apresentaram um bom 
desempenho de mercado. 

Os testes de eficiência das carteiras não otimizadas estão apresentadas na Tabela 3. 
Por meio do teste de Wald, verifica-se que todas as carteiras não otimizadas estão próximas 
da fronteira eficiente, o que leva à conclusão de que o pequeno investidor pode, 
simplesmente, selecionar os ativos por meio dos direcionadores de valor. 
 

Tabela 3 - Teste de eficiência das carteiras não otimizadas 
Ano de Formação da Carteira Teste de Eficiência da CNO – Teste de Wald 

1994 0,048731112 
1995 -0,003531885 
1996 0,003726469 
1997 -0,033258168 
1998 -0,007634407 
1999 0,005212791 
2000 0,00780369 
2001 0,000905789 
2002 -0,012944732 
2003 -0,000540916 
2004 0,000316908 
2005 -0,00075721 
2006 -0,001657878 

Fonte: Elaboração Própria com auxílio do Microsoft Excel 2010 
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Este resultado não pretende, em momento algum, sugerir que o processo de otimização 
de carteiras desenvolvido por Markowitz (1952) e amplamente discutido nos últimos 60 anos 
seja inválido. Este resultado apresenta uma alternativa para os pequenos investidores, haja 
vista que o esforço que este investidor possa vir a ter para uma otimização e gestão de sua 
carteira pode não ser compensado pela diferença de desempenho que o mesmo teria em uma 
carteira cujos títulos foram distribuídos igualitariamente. 

Já um grande investidor ou um investidor institucional deve fazer uso do processo de 
otimização de carteiras desenvolvido por Markowitz (1952), porque qualquer pequeno 
percentual de desempenho superior, representa ganhos reais altos que compensam o esforço 
dispendido na otimização da carteira. 
 
5. Conclusões 

Este estudo teve como propósito básico identificar ações de valor através da análise de 
indicadores fundamentalistas, calculando-se uma nota geral de desempenho por ação com 
base nos mesmos. Com base nas ações com melhor desempenho, foram escolhidas as 
melhores ações para avaliar a eficiência do processo de otimização no mercado de capitais 
brasileiro. 

Os resultados descritivos apontam evidências de que os cinco indicadores 
fundamentalistas escolhidos (P/L, ROE, ROE/PVPA, PEG e PEGpatrimonial) são bons 
direcionadores de valor, pois as carteiras com o melhor desempenho em indicadores também 
tiveram os maiores retornos. Além disso, apontam para o fato de que seu retorno é superior ao 
do Ibovespa e do CDI e de uma proximidade dos resultados das carteiras otimizadas e não 
otimizadas. 

Ao se realizar a regressão com dados em painel, percebeu-se que todos os indicadores 
escolhidos foram significativos no modelo CAPM com cinco fatores, entre eles o índice de 
negociabilidade com parâmetro negativo, indicando que as ações de valor possuem baixa 
liquidez, proporcionando um prêmio pelo risco maior. 

Ao se considerar o cálculo dos índices de Sharpe e Treynor e do alfa de Jensen, é 
possível afirmar que, na maioria das carteiras, tanto otimizadas como não otimizadas, estão 
posicionadas acima da linha de mercado de títulos, indicando um bom desempenho. 
Entretanto, quando considerado o teste Wald, percebe-se que as carteiras não otimizadas estão 
próximas da fronteira eficiente, e que portanto a otimização só será útil para os grandes 
investidores, pois os volumes de recursos investidos são altos e cada porcentual a mais no 
retorno médio traz um lucro significativo. Já para o pequeno investidor, os custos de transação 
e os esforços em otimizar a carteira não compensam o retorno para o mesmo. 

Por fim, conclui-se que é possível realizar investimentos com alto desempenho através 
da escolha de índices fundamentalistas, pois indicam em conjunto ações subapreçadas em 
relação ao seu real valor que tendem a aumentar seu retorno no longo prazo. 
 
Referências 
AMIHUD, Y.; MENDELSON, H. Liquidity, assets prices. Financial Analysts Journal, v. 
42, n. 3, p. 43-48, maio./jun., 1986. 
BRITO, N. Gestão Segmentada de Investimentos: Avaliação de Desempenho e Terceirização. 
Revista da ANBID. s/n, 1996. 
CAMARGOS, Marcos Antônio de.; BARBOSA, Francisco Vidal. Teoria e evidência da 
eficiência informacional do mercado de capitais brasileiro. Caderno de Pesquisas em 
Administração, São Paulo, v. 10, n. 1, jan./mar. 2003. 



 

16 
 

COSTA JR., N. C. A.; NEVES, M. B. E. As variáveis fundamentalistas e o retorno das ações 
no Brasil. Revista Brasileira de Economia – RBE. Vol. 54, n. 1 p. 123-137, jan./mar., 2000. 
FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. The cross section of spected returns. Journal of Finance. V. 
47, n. 2, p. 427-465, 1992. 
GIBBONS, M.; ROSS, S.; SHANKEN, J. A test of the efficiency of a given portfolio. 
Econometrica. vol.57, n.5, pp.1121-1152, Set. 1989. 
HAZZAN, S. Desempenho de ações da Bolsa de Valores de São Paulo e sua relação com 
o índice preço/lucro. 1991. Tese de Doutorado. São Paulo: EAESP, Fundação Getúlio 
Vargas, 1991. 
JENSEN, M. C. The Performance of Mutual Funds in the period 1945-1964. Journal of 
Finance. Vol. 23, n. 2, pp. 389-416. May, 1968. 
JENSEN, M. C. The pricing of capital assets, and the evaluation of investment portfolios, Journal 
of Business. Vol. 42, n. 2, p. 167-247, 1969. 
KOTHARI, S. P.; SHANKEN, J.; SLOAN, R. G. Another look at the cross-section of 
expected stock returns. The Journal of Finance, v.50, n.1, p.185-224, mar. 1995. 
LUCENA, P. ; SATURNINO, Odilon ; VASCONCELOS, Joseanny Karla ; MARANHAO, 
Valéria Louise . Testando o "Mito de Investimento": vale a pena investir em ações de 
baixo Índice P/L no Brasil?. In: 8º Congresso da Sociedade Brasileira de Finanças, 2008, 
Rio de Janeiro. 8 SBFIN, 2008. 
LUCENA, P. ; SATURNINO, Odilon ; MARANHAO, Valéria Louise ; ARAUJO, L. F. . 
Testando um Mito de Investimento: Eficácia da Estratégia de Investimento em Ações de 
Crescimento. In: XXXII Encontro da ANPAD, 2008, Rio de Janeiro - RJ. XXXII 
ENANPAD, 2008. 
LUCENA, P. ; SATURNINO, Odilon ; VASCONCELOS, Joseanny Karla ; FIGUEIREDO, 
A. C. . Eficácia do Uso da Estratégia de Investimento em Ações com Baixo Múltiplo 
Preço/Valor Patrimonial (PVPA) no Brasil. RAM. Revista de Administração Mackenzie 
(Impresso), v. 11, p. 106-128, 2010. 
MACHADO, M. A. V. Modelos de precificação de ativos e o efeito liquidez: evidências 
empíricas no mercado acionário brasileiro. 2009. 165f. Tese de Doutorado. Braíslia: UNB, 
2009. 
MARKOWITZ, H. Portfolio Selection. Journal of Finance, v. 7, p. 77-91, 1952. 
NAGANO, M. S.; MERLO, E. M.; SILVA, M. C. As variáveis fundamentalistas e seus 
impactos na taxa de retorno das ações no Brasil. Revista FAE. Curitiba, v. 6, n. 2, p. 13-28, 
maio/dez 2003. 
NAKAMURA, W. T. Estudo Empírico sobre a eficiência da carteira teórica do índice 
Bobespa. Revista de Administração Mackenzie. Ano 1, n.1, p. 67-81, 2001. 
PAULA LEITE, H.; SANVICENTE, A. Z. Valor patrimonial: usos, abusos e conteúdo 
informacional. Revista de Administração de Empresas. São Paulo, v. 30, n. 3, p. 17-31, 
jul./set. 1990. 
SHARPE, W. F. Mutual fund performance. Journal of Business. vol. 39, n. 1, Jan. pp. 119 – 
138, 1966. 
TREYNOR, J. L. How to Rate Management of Investment Funds. Harvard Business 
Review. Vol. 43, n° 1, pp. 63 -75, Jan-Feb 1965. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


