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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo principal testar a hipótese de ganhos anormais a partir da 

estratégia de investimento em ações com Índice Preço/Lucro (P/L) mais baixo no mercado de 

ações à vista no Brasil. Para a realização do estudo, foram utilizadas todas as ações 

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), sendo calculados os seus retornos 

mensais e múltiplos P/L anuais correspondentes ao período de 1994 a 2006. A partir desses 

dados, foram formadas 10 carteiras de ativos a partir da análise de cluster, em ordem 

decrescente dos indicadores de P/L, rebalanceadas ano a ano. Além disso, testou-se também a 

existência de mudança significativa entre os parâmetros beta do Modelo CAPM das carteiras 

entre os Governos Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva. Estes 

apresentaram eficácia da estratégia de uso do P/L como medida de formação de carteiras de 

investimentos, tanto nos resultados descritivos dos retornos, apresentados por meio de tabelas 

e gráficos, como nas inferências resultantes da incorporação de variáveis P/L ao Modelo 

CAPM, rodados em regressões com dados em painel, tanto com o cluster como utilizando a 

mediana do P/L. Além disso, verificou-se mudança significativa no coeficiente de risco 

sistemático entre os Governos, quando utilizado o Teste de Chow de Mudança Estrutural. 
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ABSTRACT 

This paper has a main objective test the hypothesis of abnormal returns from the strategy of 

investment on stocks with smaller E/P Index on the Brazilian Capital Markets. It has been 

utilized all the stocks negotiated on the Sao Paulo Stock Exchange (Bovespa), being 

calculated its monthly returns and annual Price/Earnings multiples refers at the period from 

1994 to 2006. From these data were formed 10 portfolios of stocks from the cluster analysis, 

in decreasing order of the P/L Index, changed every year. It also was tested the existence of 

significant change on the beta parameters of the CAPM Model of the portfolios between the 

governments of Fernando Henrique Cardoso and Luis Inacio Lula da Silva. It was also 

confirmed the efficacy of the strategy of P/E Index as measure of investment portfolio 

formation, both descriptive return’s results, presented through tables and graphics,  and also 

on the inferences based in the incorporation of E/P variables on the CAPM Model, rune on 

the data panel regressions, being utilized both cluster and the P/L’s median. The results 

showed significant changed on the systematic risk between the Governments, when utilized 

the Chow Test of Structural Change. 
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1 – Introdução 

 

 A obtenção de vantagens em termos de retorno é o objetivo de todo administrador de 

carteiras de investimento. Muitas estratégias têm se mostrado eficazes ao longo do tempo, 

principalmente quando os mercados apresentam ineficiências que poderiam ser trabalhadas 

por investidores eficientes. 

 Algumas dessas estratégias são classificadas como Mitos de Investimento, pois são 

orientações que o próprio mercado historicamente apresenta, mas que não seriam garantias de 

retorno no futuro. Um desses mitos seria a premissa de que ações de empresas que 

apresentassem Índice Preço/Lucro mais baixos teriam ganhos maiores que ações de empresas 

com alto Índice Preço/Lucro (P/L). 

 O argumento de defesa desta hipótese é a de que estas empresas estariam, por 

apresentarem lucros baixos, subprecificadas, e o administrador poderia obter vantagens, pois a 

tendência média seria a recuperação do seu valor de mercado. O pressuposto é de que as ações 

tenderiam a ter um P/L médio de equilíbrio, hipótese que não se sustenta dentro de um 

mercado eficiente. 

 Este trabalho tem por objetivo a verificação histórica deste “mito de investimento”, 

nas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Parte-se do pressuposto de 

que o Índice Preço/Lucro é uma variável que pode conter informação importante na 

composição de uma carteira de ações, tanto no retorno como nos coeficientes de risco. 

Inicialmente este trabalho apresentará os retornos históricos de carteiras formadas pelos 

diferentes P/L’s, desde o ano de 1994. 

 O trabalho se divide em quatro partes distintas, além da introdução. Primeiro é 

apresentado o referencial teórico, com ênfase na hipótese de eficiência de mercado, e estudos 

similares realizados nos Estados Unidos, como o estudo de Fama e French (1991). Na 

segunda parte, é apresentada a metodologia utilizada, com os modelos e testes trabalhados. 

Logo após, são discutidos os resultados. Por fim, as conclusões finais. 
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2 – Referencial Teórico 

 

 O estudo de anomalias de mercado historicamente se deu de duas formas: através de 

estudos de resultados comparativos, como os eventos de calendário, ou através da 

incorporação de variáveis adicionais no Modelo de Ativos de Capitais, conhecido como 

CAPM. Segundo Sharpe (1964), os títulos irão se alinhar no longo prazo através da seguinte 

equação: 

 fmifi RRERR  )()(   

onde E(Ri) é o retorno que o investidor espera receber pelo ativo i, Rf é o retorno livre de 

risco, o i o índice de relação do ativo i com o mercado e E(Rm) o retorno médio do mercado. 

Apesar de toda discussão sobre o CAPM e sua validade, vale o registro, pois os trabalhos 

adicionais na área financeira utilizam o mesmo como base teórica. O principal problema do 

modelo é a dificuldade prática de alinhamento na linha de mercado de títulos proposta na sua 

formulação. Há grande dificuldade em encontrar evidências empíricas que corroborem com o 

modelo. 

O estudo de anomalias tem forte relação com o conceito de eficiência de mercado. O 

trabalho inicial de relevância nesta área é o apresentado por Fama (1970), que parte do 

princípio de que há diversas intensidades de eficiência em um mercado de ações. Coloca 

como ineficiência o que não seria explicado pela equação geral do modelo CAPM. Dá três 

níveis de eficiência: na forma fraca, onde os investidores seriam capazes de prever os retornos 

tendo como base apenas os preços históricos das ações; na forma semiforte, onde retornos 

poderiam ser previstos com informações públicas, tais como preços históricos e dados 

contábeis; e também na forma forte, onde só com informações privilegiadas os analistas 

poderiam realizar ganhos anormais. O conceito utilizado para mercado eficiente é o da 

velocidade da incorporação das informações no preço das ações. 

 

2.1 – Anomalias de Mercado: de Valor e de Calendário 

 

 No mercado de capitais se tem como pressuposto fundamental a racionalidade dos 

investidores. Ainda que estes manifestem atitudes irracionais, tiveram comportamentos 

racionais como impulsionadores dessas atitudes, visando à obtenção de retornos mais altos a 

riscos menores. Entretanto, como em mercados com certo grau de ineficiência, os preços não 
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refletem todas as informações disponíveis, percebe-se a existência de anomalias resultantes 

dos comportamentos irracionais dos investidores em certos momentos. 

O conceito de anomalia pode ser definido como “a existência de padrões regulares de 

comportamento de retornos de títulos que não se enquadram em nenhuma das teorias 

subjacentes à eficiência de mercado” (CAMARGOS e BARBOSA, 2003). Segundo eles, 

esses padrões são explicados pelo fato de parte significativa dos investidores estar sujeita às 

mesmas informações. Desse modo, ainda que aleatoriamente, os comportamentos irracionais 

são padronizados e se constituem como evidências desfavoráveis à Hipótese de Eficiência de 

Mercado (HEM). 

De modo geral, os efeitos causados por anomalias de mercado indicam que os 

investidores superestimam ou subestimam o valor das ações, de modo que, quando os retornos 

são ajustados ao risco, percebem-se análises equivocadas por parte dos investidores. Dentre 

esses comportamentos inconsistentes com os modelos tradicionais utilizados na área de 

finanças para mensuração de risco e retorno, destacam-se as anomalias de valor e de 

calendário. As anomalias de valor normalmente estão relacionadas às características da 

empresa, como efeito tamanho, book-to-market, ou mesmo o Índice Preço/Lucro. 

O Efeito Tamanho é a anomalia encontrada no mercado de capitais que parte do 

princípio de empresas menores terem ações mais rentáveis do que empresas grandes. Associa-

se a isso custos de transação no investimento em ações de pequenas empresas e o CAPM 

como medida não adequada de risco, uma vez que o beta subestima o verdadeiro risco dessas 

ações. No caso do mercado brasileiro, segundo Lucena e Figueiredo (2005), onde o índice 

pode ser incorporado ao Modelo CAPM. O efeito do Índice Preço/Lucro, que é a hipótese que 

se pretende analisar neste trabalho, é caracterizado pelo fenômeno de ações com baixo índice 

P/L apresentarem retornos ajustados ao risco superiores aos previstos por modelos de 

equilíbrio de mercado. O múltiplo P/L será tratado com mais detalhes na seção 2.4. 

As anomalias de calendário podem ser caracterizadas por diferenças de retorno ao 

longo do tempo, causando efeitos de maiores retornos no mês de janeiro do que nos outros 

meses do ano (Efeito Janeiro), no último e nos quatro primeiros dias do mês (Efeito Mudança 

de Mês), no início e no final de semana (Efeito Dia da Semana), e menores retornos na 

segunda-feira devido ao fechamento dos mercados para divulgação de más notícias na sexta-

feira (Efeito Segunda-Feira). Vários trabalhos publicados no Brasil já trataram destas 
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anomalias, tais como Lemgruber, Becker e Chaves (2005), Contador (1975) e Leal e Sandoval 

(1994). 

Um dos raciocínios para o Efeito Janeiro é a pouca negociação de ações nos dias 

anteriores à virada do ano, a qual sobe significativamente nos dias posteriores. Isso 

teoricamente faz com que as ações sejam subavaliadas em função da baixa procura. Segundo 

Damodaran (1997), o efeito segunda-feira não é causado necessariamente pela divulgação de 

más notícias no fim de semana, podendo haver uma razão mais direta. Além disso, também 

demonstra que a ausência de negociação ao longo do fim de semana não é uma explicação 

satisfatória, visto que, de forma geral, os retornos dos dias seguintes aos feriados bancários 

são positivos. 

Bonomo e Agnol (2003) afirmam que a liquidez por si só não é responsável pelos 

resultados da bolsa, mas também o Efeito Tamanho e o Efeito Sazonalidade ou calendário, os 

quais, segundo esses autores, são reflexos de uma reação exagerada dos investidores às 

informações, sendo a rentabilidade uma variável que permite a identificação dessas 

irregularidades. 

 

2.2 – O Estudo de Anomalias de Mercado no Brasil 

 

O mercado brasileiro, apesar de apresentar atualmente inúmeras possibilidades de 

ganhos anormais por meio de estratégias de investimento resultantes de padrões de 

comportamento, possui certo grau de eficiência, conforme indicam vários estudos realizados 

no país a fim de verificar a HEM, sobretudo a partir de 1994, quando a economia brasileira 

tornou-se mais estável.  

Inicialmente, comprova-se ineficiência no mercado brasileiro, conforme indicam os 

primeiros estudos realizados, na década de 70, além da impossibilidade de ganhos anormais, 

como pode ser identificado nos trabalhos desenvolvidos por Contador (1975), Brito (1978) e 

Errunza (1979), os quais verificaram a inexistência de eficiência neste mercado até mesmo em 

sua forma fraca. 

Entretanto, a partir de 1980 começa a verificar-se certo grau de eficiência, quando 

Muniz (1980) testa a HEM em sua forma fraca por meio do modelo Random Walk, o qual 

indica basicamente a independência dos retornos futuros em relação aos preços históricos. O 
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estudo de Muniz (1980) verificou que o mercado desconta de forma rápida as informações 

disponíveis. Além disso, testes de eficiência em sua forma fraca por meio de outras 

metodologias, como testes de correlação serial e corrida de sinal, realizados por Menezes 

(1981) e Brito (1985), indicam que o mercado brasileiro obteve ganhos de eficiência nos 

períodos analisados, sendo rejeitada a hipótese de Random Walk e, assim, não apresentando 

possibilidades de ganhos extraordinários. 

A partir do final da década de 80 passou a verificar-se a existência de retornos 

anormais, decorrentes de anomalias de calendário e períodos de retornos extraordinários 

antecedentes de eventos como divulgação da emissão pública de ações, efeito das decisões de 

investimento sobre o preço das ações (Procianoy e Antunes, 2001), entre outros.  Lemgruber, 

Becker e Chaves (1988) realizaram um estudo comparativo entre os retornos das ações nos 

diferentes dias da semana entre agosto de 1983 e de 1987, identificando a existência do efeito 

fim de semana no comportamento dos retornos diários de ações no mercado brasileiro. 

A partir deste momento, passa a comprovar-se cada vez mais a possibilidade de 

ganhos anormais neste mercado, sobretudo a partir de 1994, quando houve a estabilização 

monetária do país, com o Plano Real. Por outro lado, intensificou-se também a possibilidade 

de ganhos anormais no longo prazo por parte dos investidores, especialmente em períodos 

antecedentes a eventos como anúncio público da venda de ações e aquisições e fusões de 

empresas. 

Alguns estudos também investigaram a forma semiforte de eficiência no mercado 

brasileiro, como o de Schiehll (1996), o qual constatou que esse mercado apresenta um nível 

de eficiência informacional semiforte, além de outros trabalhos. No entanto, há a necessidade 

da realização de mais estudos desse tipo de eficiência, bem como de anomalias. Camargos e 

Barbosa (2003) mostraram que, dos estudos sobre HEM, apenas 12,5% se referem a 

anomalias.  

Dentre as pesquisas já realizadas, destacam-se os trabalhos de Leal e Amaral (1990), 

que estudaram o comportamento dos preços em períodos anteriores ao anúncio da emissão 

pública de ações, verificando a existência de retornos extraordinários que violam a HEM, e 

Leal e Sandoval (1994), que investigaram a respeito das anomalias de calendário, 

identificando que estas também podem ser utilizadas como estratégias de negociação que 

proporcionam retornos excessivos no longo prazo. Desse modo, observa-se a existência de 

comportamentos padronizados que podem servir como base para a elaboração de estratégias 
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que proporcionam ganhos anormais, não obstante o aumento de eficiência do mercado 

brasileiro ao longo do tempo. 

Além disso, no que diz respeito às anomalias de valor, foi sugerido por Bonomo e 

Agnol (2003) a existência de retornos anormais decorrentes do Efeito Tamanho, ao realizarem 

estudos com carteiras hipotéticas na Bovespa. Eles mostram também estudos anteriores que 

identificaram esta anomalia, como o de Costa Jr. e Neves (2000), que concluíram pela 

existência deste efeito no período de 1986 a 1996. Percebe-se que estes trabalhos seguem a 

mesma linha do que foi desenvolvido por Fama e French (1996), que agruparam os ativos 

segundo o tamanho da empresa e o seu book-to-market, como será visto mais adiante. 

Por tudo isso, verifica-se que, ao longo do tempo, a melhoria contínua na transmissão 

de informações, maior integração do país ao mercado internacional e estabilização da 

economia, contribuíram significativamente para que o mercado de capitais brasileiro se 

tornasse mais eficiente. Por outro lado, observam-se também maiores possibilidades de 

ganhos anormais que não se verificavam no início dos estudos na década de 70. 

Algo que tem contribuído para o aumento da liquidez na Bovespa é a gradual 

diminuição da taxa de juros básica pelo COPOM, fazendo com que as ações se tornem 

investimentos mais atraentes em relação aos títulos do governo.  Durante o quadrimestre 

setembro/dezembro de 2007, 63 ações compunham o índice Ibovespa, o que acaba 

concentrando e viesando a análise quando trabalhadas com modelos tradicionais, como o 

CAPM. Além disso, os modelos tradicionais trabalham com os pressupostos de normalidade 

nos retornos e ausência de autocorrelação nos seus resíduos, o que não ocorre na maioria dos 

casos na Bovespa, conforme sugerido por Lucena, Andres e Ness (2003). 

 

2.3 – O Modelo de Fama e French de Multifatores 

 

Dentre os trabalhos de anomalias de mercado destaca-se o trabalho realizado por Fama 

e French (1996), que adicionaram outras variáveis ao CAPM, criando o modelo de 

multifatores de explicação às anomalias que influenciam o preço dos ativos no mercado, 

acrescentando ao modelo tradicional mais duas variáveis: tamanho e book-to-market. 
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Para a realização do estudo os autores dividiram as empresas em 5 grupos de acordo 

com estas duas variáveis, realizando o cruzamento das mesmas e formando 25 carteiras de 

ativos, sendo o modelo de multifatores de Fama e French (1996) formalizado como: 

iiifmifi HMLhSMBsRREbRRE  ..])([)(
 

onde E(Rm) e Rf são o retorno médio de mercado e de ativo livre de risco, que já são 

modeladas no CAPM; SMB é a variável tamanho, medida pela diferença entre a carteira 

formada pelas empresas pequenas menos as empresas grandes (small minus big); e HML, a 

variável book-to-market, formada pela diferença entre as empresas de alto book-to-market 

menos as de baixo (high minus low). 

Fama e French (1996) verificaram que houve uma relação estatisticamente 

significativa entre os fatores, o que contribuiu para aumentar a explicabilidade do modelo, 

mostrando-se mais eficaz quando comparado ao CAPM. Tendo em vista que este trabalho foi 

realizado com dados do mercado norte-americano de ações, que é a princípio mais eficiente 

do que o brasileiro, e ainda assim foi encontrada a possibilidade de se estabelecerem 

estratégias de ganhos excessivos em virtude da assimetria de retornos das diversas empresas, 

é razoável supor que pode-se encontrar estratégias ainda mais eficazes de ganhos em 

mercados emergentes. 

Além disso, os autores também chegam à conclusão de que é mais conveniente a 

utilização do modelo de multifatores para a previsão de retornos futuros em relação ao CAPM 

e ao APT simples (quando utiliza apenas a variável Tamanho, por exemplo), uma vez que é 

necessário levar em consideração as diferenças de porte entre as empresas e as variações dos 

retornos entre as de alto e baixo book-to-market, visto que essas variações são muito altas, e a 

média do mercado não é suficiente para explicá-las. Dessa forma, observa-se um 

comportamento claramente irracional, que não é explicado pelo modelo; por fim, há 

problemas estatísticos atribuídos ao CAPM quando este é utilizado em sua forma pura, sendo 

perceptível a maior conveniência do modelo de multifatores de Fama e French (1996) na 

previsão de retornos futuros, quando comparados a modelos tradicionais. 
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2.4 – Múltiplo P/L 

 

Um dos indicadores mais utilizados para a medição do valor de mercado das empresas 

é o Índice Preço/Lucro (P/L), devido à sua simplicidade de cálculo e disponibilidade. 

Entretanto, é importante enfatizar que o preço de mercado de um ativo nem sempre 

corresponde ao valor justo do mesmo. Embora o múltiplo P/L seja o indicador mais utilizado, 

é também o de que mais se faz uso impróprio, visto que não é explícito quanto a outras 

variáveis, como risco e crescimento. Sendo assim, surge um desequilíbrio entre o valor real 

das empresas e o que é expresso pelo índice P/L, que pode ser explicado essencialmente por 

falta de informações mais aprofundadas em relação às outras variáveis mencionadas. 

Basicamente, o múltiplo P/L é a razão entre o preço de mercado da ação e o lucro por 

ação em determinado período. 

i

i

L

P
PL 

 

onde PL é o Índice Preço/Lucro, Pi é o preço da ação no mercado e Li o lucro por 

ação. O método mais simples utilizado para a avaliação de ações consiste no cálculo do valor 

presente dos dividendos futuros esperados, que segundo o Modelo de Crescimento de Gordon, 

apresenta taxa de crescimento constante e que cresce perpetuamente, calculada por meio da 

seguinte fórmula: 

gk

D
V


 1

 

onde V é o valor por ação hoje, D1 é o dividendo esperado por ação no próximo 

período, k é o custo do patrimônio e g a taxa esperada de crescimento dos dividendos. 

Calculado o valor do patrimônio líquido, pode-se chegar à equação de fluxo de caixa 

descontado: 

gk

i

gk

LPAD
PL

LPA

V







/1

 

 Na demonstração acima, LPA corresponde ao lucro por ação esperado no próximo 

ano, PL é o Índice Preço/Lucro futuro e i a taxa de payout esperada. Conforme demonstrado 

por Damodaran (1997), percebe-se que o múltiplo P/L é diretamente proporcional ao índice 
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payout e à taxa de crescimento, e inversamente proporcional ao risco da empresa. Desse 

modo, observa-se que uma ação tem seu valor subestimado quando apresenta um baixo índice 

P/L que não seja em razão de alto risco ou baixo crescimento. Entretanto, essas variáveis não 

podem ser consideradas isoladamente no momento de avaliar se um ativo está sendo 

subvalorizado ou não, pois o múltiplo P/L pode estar abaixo da taxa de crescimento sem 

subestimar o valor da empresa, caso ela apresente alto risco, medido pelo beta, ou se as taxas 

de juros forem altas. 

 Conforme mencionado, uma das razões que explica o uso inadequado dos múltiplos 

preço/lucro é o fato dos agentes eliminarem a necessidade de se fazer hipóteses sobre o risco, 

o crescimento e os índices payout, fatores estes que precisam ser estimados para avaliações do 

fluxo de caixa descontado. É possível logo perceber o equívoco deste raciocínio ao observar 

que os índices P/L são determinados pelos mesmos parâmetros que determinam o valor em 

modelos de fluxo de caixa descontado. 

 Outro momento em que se pode verificar o uso inadequado do índice P/L ocorre 

quando os mercados fazem erros sistemáticos na avaliação de setores inteiros, isto porque 

esse índice reflete com muito maior probabilidade os humores e percepções do mercado. No 

caso da hipótese em estudo, as análises que são feitas para determinar que empresas com 

baixo múltiplo preço/lucro são boas para investimentos podem ser erradas porque não 

consideram o risco nem as taxas de juros a que as empresas são submetidas. 

Além da consideração das diferenças no risco, nas taxas de crescimento e nos índices 

payout, dois outros fatores podem ainda ser considerados como transtorno para os múltiplos 

P/L. O primeiro é que não há significado para os índices P/L quando os lucros por ação são 

negativos. O segundo é que aparece com a volatilidade apresentada pelos lucros. Sendo assim, 

o índice preço/lucro pode mudar drasticamente de um período para o outro. 

A premissa que trabalha-se aqui é de que ações com baixo múltiplo preço/lucro 

oferecem retorno maior que a média, e que ações com alto índice P/L se desempenham no 

sentido oposto. Entretanto, como já foi citado, é observado que nos testes do CAPM não são 

adequadamente avaliados os riscos, e os betas são subestimados para ações de baixos índices 

P/L e superestimados para ações que apresentam altos múltiplos preço/lucro. 
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3 – Metodologia 

 

Com o objetivo de testar a eficiência da estratégia de investimento em ações de baixo 

Índice Preço/Lucro, é necessário realizar alguns testes econométricos, como será visto 

adiante. Será utilizada também a formação de carteiras vista anteriormente, através da análise 

de clusters, ao invés da formação através de quintis, utilizada por Fama e French (1996), pela 

mesma apresentar resultados mais consistentes. 

A hipótese testada aqui é: as carteiras formadas por ações de menor índice P/L são 

mais rentáveis do que as formadas por carteiras de índice P/L mais alto. Em outras palavras, 

testamos a hipótese de ganhos através da estratégia de investimento de formação de carteiras 

de baixo Índice Preço/Lucro. 

 

3.1 – Dados e softwares utilizados 

 

 Para este estudo foi utilizado o banco de dados da Economática, com os preços das 

ações e os dados do índice Preço/Lucro, entre o período de julho de 1994 e junho de 2007. Os 

dados anteriores a este período não foram incluídos em função da inflação elevada do período 

pré-Plano Real. Todas as ações foram utilizadas na amostra, contanto que cumprissem alguns 

pré-requisitos apresentados adiante. 

 Os dados de preços das ações foram deflacionados com base no IPCA/IBGE, e 

também ajustados para proventos e dividendos. Com estes, foram calculados os retornos 

mensais e anuais das ações a partir da seguinte fórmula: 

1

1






it

itit
it

P

PP
R

 

onde Pit é o preço no período t e Pit-1 é o preço no período anterior. 

 Os dados do Índice Preço/Lucro são anuais, referentes ao mês de dezembro de cada 

ano. Já os retornos anuais são calculados com base no preço de fechamento dos meses de 

julho a junho de cada ano, assim como feito por Fama e French (1993). Com isso espera-se 

capturar a rentabilidade durante o período que melhor representa o Índice P/L. 

 A seleção de ações seguiu o seguinte critério: ações negociadas na Bovespa, com pelo 

menos uma negociação no mês em curso. As mesmas foram descartadas nos anos que não 
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apresentaram dados. Na prática é como se fossem vendidas neste período. Espera-se com isso 

agregar ações com alguma liquidez, e sem ajuste de dados dos Índices P/L. Fama e French 

(1992) fizeram restrição semelhante, quando excluíram os dados anteriores a 1962, por viés 

na amostra, e excesso de ausência de dados. 

Todos os anos as carteiras foram rebalanceadas, seja por falta de informações 

disponíveis, ou mesmo por mudarem de cluster. Desta forma espera-se recompor o critério 

original de escolha de portfólios, que é o Índice Preço/Lucro. 

Considera-se no trabalho como proxy para média de mercado o retorno do Ibovespa e 

como ativo livre de risco o CDI bancário. Outros índices de mercado poderiam ser utilizados, 

como o IBX, mas o Ibovespa, apesar de representar apenas o grupo das ações mais líquidas, é 

reconhecidamente o mais popular entre eles. 

Para a organização dos dados captados junto ao Economática, utilizou-se o Microsoft 

Excel 2003, para a formação de carteiras pela análise de cluster o SPSS 13.0, e para os testes 

econométricos e regressões o Eviews 5.0. 

 

3.2 – Formação das Carteiras através da Análise de Clusters 

 

 Os trabalhos de análise de relação entre indicadores e rentabilidade formam carteiras 

através da ordenação das ações pelos índices, formando grupos com o mesmo número de 

ações, sendo esta a principal vantagem, além da facilidade do tratamento dos dados. 

 Aqui os grupos foram formados por uma metodologia conhecida como hierarchical 

clusters, que agrupam os dados em função da proximidade dos mesmos, fazendo com que os 

grupos sejam mais homogêneos do que se fossem formados pela simples ordenação.  

 O procedimento é simples: suponha três ativos, A, B e C, com PL’s iguais a PA, PB e 

PC, se PA é mais próxima a PB do que a PC, e tiver apenas dois clusters, o ativo A estará no 

mesmo cluster que B, e C estarão em outro grupo. No nosso caso, tem-se 10 clusters 

diferentes, agrupados de acordo com as diferenças entre os PL’s dos ativos. 

 Quando as carteiras são formadas por quantis, como nos trabalhos originais de Fama e 

French (1992,1996), estas são distribuídas da seguinte forma: carteira 1 é formada pelos n/10 
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ativos de P/L mais alto, e assim sucessivamente, até a carteira 10, que é formada pelos n/10 

ativos de menor P/L.  

 Na formação por hierarchical clusters, os grupos são formados de acordo com a 

distância entre os P/L’s dos ativos. Com isso, espera-se que dois ativos com P/L’s muito 

próximos estejam na mesma carteira, o que não ocorre através das medidas de ordenação. 

Muitas vezes os P/L’s possuem diferenças muito pequenas, mas são colocados em carteiras 

diferentes porque estão na fronteira entre dois grupos. 

 Neste trabalho as carteiras possuem no mínimo 10 ações a cada ano, de forma a evitar 

que os clusters sejam muito pequenos, já que as distâncias entre os ativos que estão no quintil 

superior (de P/L muito alto) são às vezes muito grandes. Foi utilizada a técnica de reposição a 

cada vez que era classificado o cluster, e este não alcançava o número mínimo de ativos. Estes 

eram recolocados no grupo mais alto posteriormente. 

 

3.3 – Testes Econométricos 

 

 Quando existem dados estruturados por período, e por variáveis explicativas, um 

procedimento possível seria a regressão com dados em painel, onde há a possibilidade de uma 

equação conjunta para todos os ativos, em diferentes momentos do tempo. 

 Este tipo de regressão apresenta diversas dificuldades, como a pouca explicabilidade 

dos testes de resíduos, através dos coeficientes de erros, e da utilização de regressores para as 

constantes. Como está se trabalhando com diversas ações ao longo dos meses (entre julho de 

1994 e junho de 2007), poderia existir a possibilidade de necessidade de uma constante para 

cada carteira de ativos. As regressões em painel podem ser de efeitos fixos ou aleatórios, onde 

as constantes variam entre os diferentes grupos. Como neste trabalho a regressão não possui 

constante, não há a necessidade de testes para identificação de efeitos fixos ou aleatórios, 

apenas a regressão em painel. 

 Para o teste de verificação de alteração nos parâmetros da equação geral de mercado, 

entre os Governos de Lula e FHC, necessitamos de uma ferramenta eficiente, e busca-se a 

verificação de uma mudança significativa a partir de um determinado momento no tempo. A 

estatística que será utilizada neste trabalho é conhecida como Teste de Chow de Previsão, ou 

como Teste de Mudança Estrutural.  
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 Este teste tem como objetivo principal verificar a existência de uma mudança 

significativa em um determinado conjunto de dados, ou ainda, testar a estabilidade de uma 

regressão através de um corte brusco na série. Queremos descobrir, neste caso, se houve 

mudança significativa na regressão de uma série por uma determinada razão econômica, no 

nosso caso a mudança de Governos. Dividimos a série de dados em t1 e t2, formando os 

seguintes vetores para o modelo: 
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onde 1 e 2 são os vetores dos coeficientes de t1 e t2, respectivamente, e  é o erro da 

regressão, que segue uma distribuição normal com média zero e variância constante ( ~ 

N(0,2) 

 A hipótese nula de ausência de mudança estrutural é: 

H0: 1 = 2 

H0: 1 ≠ 2 

 A estatística do teste é: 

)2(

)(

))((

21
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knn

SQRSQR
k

SQRSQRSQR
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onde SQR é a soma dos quadrados dos resíduos, n o tamanho da amostra e k o número 

de parâmetros. Quando a variável apresenta o valor 1 ou 2, se refere à primeira parte dos 

dados ou à segunda parte dos dados. O teste especificado é uma distribuição F, com graus de 

liberdade igual a k no numerador e (n1 + n2 - 2k) no denominador. 

 

4 – Análises dos Dados 

 

 As ações negociadas na Bovespa foram separadas por clusters, de acordo com o Índice 

Preço/Lucro. Estes grupos foram formados tendo como base as distâncias entre os P/L’s de 

cada ação. 
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 Os P/L’s negativos foram colocados apenas para ilustração. Não era objetivo desse 

trabalho, avaliar empresas que não apresentaram lucro, porque o Índice P/L torna-se de pouca 

valia. O número de ações estudadas varia todos os anos, mas foram levadas em consideração 

todas as ações que tiveram ao menos uma negociação por mês, durante o ano que entraram 

para formas as carteiras. 

 As ações que apresentaram ausência de dados foram retiradas da amostra. A Tabela 1 

mostra a quantidade de ações por cada cluster formado. Nenhum deles apresentou menos do 

que 10 ações em sua composição, evitando assim a concentração excessiva do retorno médio 

em torno de poucos ativos.  

 

Tabela 1 – Número de ativos por carteira e por ano 

 

Carteiras 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 13 17 16 19 21 16 19 15 15 18 15 18 

2 17 21 23 22 23 21 27 26 17 19 19 18 

3 16 26 17 16 21 21 22 18 19 18 15 21 

4 11 18 16 27 26 26 16 20 29 33 20 28 

5 16 30 22 16 24 23 26 40 17 35 33 24 

6 17 21 17 24 23 28 28 30 24 22 49 33 

7 19 18 42 25 21 41 31 17 25 65 43 56 

8 11 27 20 27 42 37 38 19 65 57 52 55 

9 23 18 28 42 55 54 28 18 53 50 40 68 

10 11 21 26 40 18 34 61 16 54 26 16 14 

Negativo 82 94 74 92 161 97 119 157 103 96 91 85 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do SPSS 

 

A média de rentabilidade de cada carteira foi calculada de duas formas, conforme 

apresentado por Damodaran (2006), extraído do trabalho de Fama e French (1992): com 

ponderação equivalente ou ponderada por valor de mercado da empresa. Os dados de cada 

ano são referentes aos períodos compreendidos entre 01 de julho do ano anterior e 30 de 

junho do ano corrente, de forma a representar o Índice P/L de 31 de dezembro. 

As estatísticas descritivas das carteiras, com o maior e o menor PL, além da mediana 

da carteira, são apresentadas na tabela em anexo. 

Na ponderação equivalente, o retorno médio da carteira é calculado por: 





n

i

i
c

n

R
R
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onde Ri é o retorno do ativo i, e n o número de ativos na carteira. 

Na ponderação por valor, a média apresentada representa uma média dos ativos 

ponderada pelo valor da empresa, dada pela seguinte fórmula: 

total

i
i

n

i

iic

valor

valor
peso

pesoRR




1

 

onde Ri é o retorno do ativo i, n o número de ativos na carteira, e pesoi é o peso da 

empresa i na carteira, de acordo com seu valor de mercado. Pesoi é dado pela divisão entre o 

valor de mercado da empresa i (valori) e o somatório do valor de mercado de todas as 

empresas da carteira (valortotal). 

 Os resultados encontrados para a Bovespa entre julho de 1994 e junho de 2007, com 

ponderação equivalente na carteira, são apresentados na Tabela 2 e no Gráfico 1. 

 

Tabela 2 – Rentabilidade média de carteiras com ponderação equivalente, por índice 

P/L 

 

 Retorno por carteiras por ano, com ponderação equivalente 

Carteiras 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Média 

1 -9,6% 122,8% 

-

26,7% 38,6% 111,8% -3,5% 5,4% 32,6% 71,9% 43,0% 62,8% 181,2% 52,5% 

2 -2,5% 34,0% 

-

33,4% 7,7% 61,2% 27,0% 

-

11,4% 32,6% 80,4% 15,3% 58,1% 78,9% 29,0% 

3 73,0% 119,9% 

-

16,2% 20,3% 64,0% 29,5% -8,1% 22,4% 75,0% 43,5% 78,6% 122,7% 52,0% 

4 28,0% 35,4% 

-

25,9% 3,6% 53,2% 10,1% -7,0% 29,2% 54,2% 62,2% 29,3% 137,8% 34,2% 

5 48,9% 70,5% 

-

18,1% 7,8% 99,1% 32,2% 8,7% 32,0% 89,2% 79,1% 43,9% 97,1% 49,2% 

6 34,4% 30,0% 

-

15,5% 31,9% 106,8% 23,9% 9,5% 43,9% 71,1% 47,9% 35,7% 79,3% 41,6% 

7 7,8% 84,0% 

-

15,2% 16,8% 90,0% 19,7% 16,2% 76,3% 64,1% 34,1% 39,7% 87,6% 43,4% 

8 21,7% 92,4% 

-

17,4% 15,1% 135,7% 11,2% 21,5% 40,6% 67,0% 67,3% 58,4% 129,9% 53,6% 

9 60,9% 104,8% -2,6% 29,3% 66,7% 34,0% 35,1% 69,4% 88,2% 57,0% 92,0% 124,8% 63,3% 

10 37,0% 137,5% 59,3% 25,7% 131,6% 32,5% 21,4% 83,1% 102,6% 129,1% 137,3% 508,4% 117,1% 

Negativo 

-

28,8% 32,1% 

-

14,9% 1,4% 61,9% -6,4% 

-

29,4% 12,5% 69,4% 25,6% 85,6% 216,4% 35,4% 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do Microsoft Excel 2003 
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Tabela 3 – Rentabilidade média de carteiras com ponderação por valor, por índice PL 

 

 Retorno por carteiras por ano, com ponderação por valor de mercado 

Carteiras 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Média 

1 -10,8% 60,0% -12,8% 0,7% 74,2% -6,1% -5,7% 15,2% 48,8% -24,8% 114,1% 98,6% 29,3% 

2 49,5% 107,6% -20,0% 23,6% 30,6% 47,5% -14,8% 14,6% 39,2% 31,2% 44,8% 36,1% 32,5% 

3 74,9% 60,8% -17,2% 27,1% 99,2% 2,0% -8,2% 8,1% 71,8% 35,1% 55,3% 99,3% 42,4% 

4 50,1% 50,2% -17,8% 12,5% 47,7% -8,6% -1,9% 19,2% 58,1% 92,0% 25,1% 49,0% 31,3% 

5 50,6% 112,9% -32,9% -2,1% 93,3% 42,8% 13,5% 13,9% 65,5% 48,2% 62,0% 62,7% 44,2% 

6 28,3% 21,0% -8,3% 17,1% 82,6% 24,2% -6,1% 40,5% 66,8% 32,4% 51,2% 47,7% 33,1% 

7 52,6% 121,9% -24,8% 37,0% 58,9% 5,7% 47,5% 48,9% 46,9% 42,8% 57,0% 58,7% 46,1% 

8 23,3% 68,6% -32,6% 21,4% 93,5% 20,4% 0,0% 52,7% 74,3% 54,1% 67,5% 53,1% 41,4% 

9 62,6% 112,2% -32,5% 27,3% 53,3% 21,1% 29,2% 170,0% 71,5% 27,8% 98,1% 67,7% 59,0% 

10 25,4% 121,7% 118,5% 21,0% 230,1% 25,7% 22,0% 201,1% 102,5% 64,9% 95,2% 46,7% 89,6% 

Negativo 8,1% 55,0% 47,0% 4,7% 69,4% 4,4% -37,6% 15,8% 46,8% -27,7% 39,1% 37,3% 21,9% 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do Microsoft Excel 2003 

 

Gráfico 1 – Rentabilidade média de carteiras com ponderação equivalente e por valor, 

por índice P/L 
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Fonte: Elaboração própria com auxílio do Microsoft Excel 2003 

 

 Como se pode perceber, pelo gráfico, há uma clara tendência de rendimentos médios 

maiores nas carteiras com menor Índice P/L, particularmente a carteira formada com as ações 

de menor Índice P/L. O rendimento médio anual, com ponderação equivalente, no período 

estudado, foi de 117,1% para o 10º. cluster (que representa as ações de menor Índice P/L), e 

de 52,5% e 29% para os clusters 1 e 2, que representam as ações de maior Índice P/L. A 

carteira formada por ações de P/L negativo só foram incluídas para informação adicional, mas 
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não apresentam relevância para  estudo. Em trabalho similar, para o mercado americano, 

Fama e French (1992) não incluíram as ações de P/L negativo. 

 A diferença é menos acentuada quando as carteiras são formadas com base na 

ponderação pelo valor da empresa, e, além disso, o crescimento da rentabilidade média 

aparenta ser mais uniforme em relação aos clusters. Em outras palavras, conforme o P/L 

diminui a rentabilidade média das carteiras aumenta. Na ponderação equivalente, a carteira 1 

apresenta maior rentabilidade média que a carteira 2. 

 

Gráfico 2 – Rentabilidade média de carteiras por período de Governo (FHC1 ,FHC2 , 

Lula) 
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Fonte: Elaboração própria com auxílio do Microsoft Excel 2003 

 

 Como se pode observar no gráfico 2, durante o Governo Lula (2003-2006), as carteiras 

de ações, formadas pelos clusters apresentaram retorno médio acima dos dois governos de 

Fernando Henrique Cardoso. Isso se verifica principalmente no cluster de número 10, que será 

objeto de estudo a seguir, quando é realizado teste de mudança estrutural no coeficiente beta 

do Modelo. 
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Gráfico 3 – Ibovespa mensal, em pontos, desde janeiro de 1995 
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Fonte: Economática 

 

 Este gráfico de certa forma corrobora com os resultados apresentados pela Bolsa de 

Valores de São Paulo nos últimos anos. A Bovespa, que chegou a ficar abaixo dos 12.000 

pontos no fim do Governo FHC, ultrapassou os 60.000 pontos em 2007, conforme gráfico 

acima. 

Para observar a importância da variável P/L no retorno do ativo, foi estimada uma 

equação, com a incorporação semelhante à realizada por Fama e French, apenas com a 

inclusão do múltiplo P/L na equação geral do Modelo CAPM. A nova equação testada seria 

dada através de duas formas: 

titFtmtFtit CLRRERR   21 ))((
 

titFtmtFtit PLRRERR   21 ))((
 

onde Rit é o retorno da carteira i no período t, RFt é o retorno de ativo livre de risco no 

período t, E(Rmt) é o retorno de mercado no período t, CLit é o retorno médio do cluster (no 

caso a carteira) i no período t. Na equação posterior, o número do cluster foi substituído pela 

mediana do P/L de cada carteira. 

 A idéia era inicialmente verificar a possibilidade de relação entre o índice P/L e o 

retorno das ações negociadas na Bovespa. Uma das formas seria a incorporação desta variável 

na equação geral do Modelo CAPM, como feitos nas equações acima.  
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 A primeira equação tem por objetivo verificar se existe mudança significativa entre os 

grupos formados a partir do índice P/L. Espera-se que o sinal da variável CLit seja positivo, 

mostrando que quanto maior o cluster, maior o prêmio pelo risco histórico dos ativos. Dessa 

forma, quanto maior o P/L, maior o retorno histórico dos ativos. O mesmo esperaria da 

mediana dos grupos, que seria a variável PLit. 

  Quando rodada a regressão em painel para a equação acima, os valores encontrados 

para os regressores e o teste t foram: 

)90,11()96,27(

003,0))((529,0 itFtmtFtit CLRRERR 

 

)29,6()55,27(

0002,0))((539,0 itFtmtFtit PLRRERR 

 

 Segundo os dados da equação acima, que não teve efeitos fixos ou aleatórios porque 

não teve constante incluída no Modelo, a variável cluster se mostra significativa e positiva. 

Apesar do estimador apresentar um valor baixo, temos que lembrar que pela variável 

apresentar valor entre 1 e 10, ao contrário da outra variável, que apresentará valor decimal, 

seu resultado pode afetar de maneira significativa o retorno exigido do ativo, por conseguinte 

apresenta resultado que deve ser levado em consideração. 

 Na segunda equação, o resultado não converge para o esperado. O sinal foi positivo, e 

com valor muito baixo. Esperava-se que o sinal desta variável fosse negativo, ou mesmo não 

apresentasse significância. Algumas hipóteses podem ser levantadas sobre este resultado: a 

mediana pode não ser uma boa medida, ou mesmo a especificação da variável neste modelo 

não seria correta. Ficaremos com a primeira equação, que mostra que a separação por grupos 

pode se mostrar significativa. 

 Pode-se também rodar as regressões em separado, por cluster, para verificar se 

individualmente os regressores do coeficiente beta apresentariam mudança significativa. 
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Tabela 4 – Parâmetros Beta do CAPM de todos os clusters 

 
Cluster β1 t R2ajustado 

1 0,611403 7,15 0,22 

2 0,567704 11,66 0,48 

3 0,665852 15,07 0,59 

4 0,541652 10,63 0,43 

5 0,576283 13,21 0,51 

6 0,556526 11,59 0,45 

7 0,517887 12,33 0,49 

8 0,467234 9,34 0,32 

9 0,473047 6,56 0,12 

10 0,469066 4,42 -0,12 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do Eviews 3.0 

 

 Pode-se perceber pelos resultados que o coeficiente beta do Modelo CAPM vai 

diminuindo à medida que o Índice P/L aumenta, se levarmos em consideração todos os ativos 

negociados. O coeficiente beta encontrado em todos os casos é bem menor que a média de 

mercado, que teria beta igual a 1. Um dos motivos seria o peso dado a cada ativo, que seria o 

mesmo. Apesar do R2 ser baixo, não chega a ser algo anormal para séries financeiras, 

principalmente quando se realiza regressão para o Modelo CAPM. 

 O que pode ser percebido com os dados e com as regressões realizadas é que existem 

parâmetros diferentes quando se utiliza grupos com P/L diferentes. De certa forma corrobora 

com a hipótese inicial do trabalho, que diz que empresas com Índice P/L menores tendem a 

apresentar retornos médios mais altos do que as com P/L maiores, conforme gráficos 

apresentados. Além disso, ainda apresentam menor risco sistemático médio, conforme as 

equações apresentadas na tabela acima. 

 Observando os dados do gráfico 2, chama a atenção a disparidade de retornos na 

carteira de menor P/L (cluster 10), entre os Governos FHC e Lula. Sabe-se que a partir de 

2003 a rentabilidade média das ações aumentou, porém esta foi concentrada nas ações de 

menor P/L. Cabe um teste para saber se houve mudança estrutural na equação geral do 

mercado de títulos, especialmente neste cluster, colocando como data de quebra o mês de 

janeiro de 2003, quando do início do Governo Lula. 

 O teste indicado é o Teste de Chow para Mudança Estrutural ao Longo do Tempo, que 

diz se houve mudança significativa nos parâmetros da regressão do Modelo CAPM. É um 

teste F, com os seguintes resultados apresentados pelo eviews, para a equação de regressão do 

cluster 10 durante o Governo FHC. O resultado apresentado acima para o estimador beta para 
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a equação completa (0,469) é bem diferente do apresentado abaixo. O teste F de Chow não 

deixa dúvidas quanto à mudança estrutural no coeficiente de risco sistemático. O corte é 

justamente a mudança entre os Governos FHC e Lula, em janeiro de 2003. 

))((38741,0
)40,4(

FtmtFtit RRERR 

 

F=2,99 e Prob F(0,000002) 

 O resultado acima corrobora o encontrado pelo gráfico, em relação à mudança do 

comportamento do cluster formado pelas ações de menor Índice P/L. Neste caso, rejeitamos a 

hipótese nula de ausência de mudança estrutural na equação. Podemos afirmar que há indícios 

estatísticos de alteração do parâmetro beta desta carteira entre os Governos de FHC e Lula. 

 Este resultado corrobora a suspeita presente no gráfico 2, que apontava para uma 

rentabilidade muito maior nas ações de P/L mais baixo durante os 4 anos do primeiro 

Governo Lula. Se graficamente era visível a melhoria de performance da carteira, durante o 

teste de Chow evidenciou-se a mudança estrutural na equação geral do Modelo CAPM, que 

mostra também alteração significativa no parâmetro beta da equação.  

 

5 – Conclusões 

 

 Apesar dos testes estatísticos realizados, os resultados mais importantes foram 

apresentados no gráfico, onde claramente evidencia-se a diferença de rentabilidade média nas 

carteiras de ações formadas com P/L’s mais baixos. 

 De certa forma estes resultados corroboram a hipótese inicial deste trabalho, de que 

portfólios com desempenho superior podem ser formados com ações de baixo Índice P/L. 

Este mesmo resultado tinha sido encontrado por Fama e French (1992), quando analisaram 

ações no mercado americano. As carteiras analisadas foram formadas através da análise de 

clusters, ao invés de medidas de posição, que simplesmente ordenam os ativos, sem levar em 

consideração o índice em si, e apenas sua posição através de um ranking. 

 A principal dificuldade encontrada é o fato da enorme dispersão de ativos nos últimos 

anos. Se isso é uma vantagem para analisar ações, já que não há muita concentração, tornando 

o mercado mais eficiente, por outro lado não há possibilidade de estudos com séries muito 

longas. No caso brasileiro, os trabalhos acadêmicos normalmente só levam em consideração o 
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período posterior a julho de 1994, quando o país apresenta forte diminuição dos índices de 

inflação. 

 Verificou-se, além da existência de diferença entre os retornos médios em função do 

Índice P/L, a diferença significativa entre o coeficiente beta do Modelo CAPM, entre os 

Governos FHC e Lula. Além disso, quando formados os clusters, é visível o retorno anormal 

apresentado pela carteira formada com os P/L’s mais baixos entre os Governos. 

 Como sugestão para trabalhos posteriores, fica a idéia de testar outras anomalias de 

valor, com outros indicadores, não apenas através da incorporação, mas graficamente, e 

separando entre os governos no período pós-Plano Real. Esse fenômeno de desempenho 

superior durante o Governo Lula pode existir em outros indicadores, tais como tamanho da 

empresa, e book-to-market. 
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Apêndice – Maior, menor e mediana de P/L de cada carteira por ano 

 

Cluster Ano 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 

1 

Maior 55540,3 874,2 549,4 596,6 2210,6 398,5 528,3 258,3 163,9 154,9 152 1391,2 

Menor 124,8 44 51,3 94,7 30,7 33,2 70,1 67,5 18 30,2 32 22,9 

Mediana 230,8 71 76,05     317,40  66      96,10  112,25      95,20       27,50       69,40       45,50       26,40  

2 

Maior 114,1 38,5 46,6 80,7 25,4 28,4 61,7 58 16,9 26,4 29,9 21,6 

Menor 61,3 28,7 28,1 28,5 13,5 18,7 35 32,4 12,4 14,1 17,1 15,8 

Mediana 83,1 32,3 31,2      44,70  14,95 22,3 43,7      40,90       13,40       16,60       20,30       18,70  

3 

Maior 56,3 27,1 26,8 25,8 13,1 17,6 30,3 29,6 12 13,3 16 15 

Menor 35 22 21,1 17,1 9,9 13,7 21,1 22 9,6 11,1 12,4 11,3 

Mediana 42,45 24 22,45      19,80  10,95 16,1 25,8      26,60       10,90       12,30       14,40       13,40  

4 

Maior 34,1 21,2 19,8 16,4 9 13 20,4 21,2 9,3 10,7 12,4 10,8 

Menor 24,3 16,2 14,1 13,2 7,6 11,2 16,2 14,9 7,3 9,6 9,7 9,6 

Mediana 27,1 18,5 15,8      14,60  8,4 12 18,3      17,70         8,00       10,20       10,40  10,25 

5 

Maior 23,9 15,2 13,8 12,6 7,4 11 15,9 14,7 6,9 9,3 9,3 9,1 

Menor 19,5 12,3 10,9 11,5 5,6 8,5 13 10,5 5,9 8,3 7,9 7,6 

Mediana 21,5 13,3 12,00      12,10  6,1 9,5 14,6      12,30         6,60  8,8 8,7        8,47  

6 

Maior 18,7 12 10,6 11,3 5,5 8,3 12,7 10,2 5,9 8 7,6 7,3 

Menor 15 9 9,6 9,7 4,7 7 9,8 8,1 4,9 7,5 6,4 6,1 

Mediana 16,2 10,1 10,2 10,5 5,1 7,60 10,9        9,20         5,40         7,80         6,70         6,70  

7 

Maior 14,6 8,9 9,5 9,6 4,5 6,9 9,5 7,9 4,8 7,4 6,2 6 

Menor 11,3 7,2 7 8,5 3,8 6 7,1 6,7 4,2 5,1 5,4 4,7 

Mediana 12,7 8,1 8,6 9,1 4,2        6,60  8,1        7,30         4,50         5,95         5,90         5,30  

8 

Maior 11,1 7,1 6,8 8,3 3,7 5,8 7 6,6 4,1 5 5,3 4,4 

Menor 8,3 5,2 5,4 5,9 3,1 4,7 5,2 4,8 3,7 4,4 4,3 3,4 

Mediana 9,7 6,35 6,10 6,95 3,4 5,3 5,85        5,50         3,90  4,8 4,9        3,99  

9 

Maior 8,2 5,1 5,3 5,8 3 4,6 5,1 4,4 3,7 4,4 4,1 3,2 

Menor 5,3 3,6 3,7 4,4 2,3 3,7 2,9 2,8 2,4 3,2 3,1 2,2 

Mediana 6,5 4,3 4,7 5,1 2,8 4,1 3,9 3,6        3,10         3,80         3,60         2,70  

10 

Maior 5 3,5 3,6 4,2 2,1 3,6 2,7 2,5 2,3 3,1 2,8 2,2 

Menor 0,1 0,5 0,2 0,7 0,3 0,5 0,1 1 0,2 0,7 0,1 0,4 

Mediana 3,75 2,6 2,85 3,1 1,7 2,8 1,8 1,65        1,75         2,20         2,20         1,65  

 


