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Ao perguntarmos a um gestor de ações o que ele procura ao investir em uma empresa, ouvimos respostas de 
diferentes naturezas: 

� “procuro empresas e setores com grandes perspectivas de crescimento”; 

� “procuro empresas com alto nível de rentabilidade”; 

� “procuro empresas que estejam melhorando sua performance operacional”; 

� “procuro empresas de alta previsibilidade” 

O objetivo deste relatório é examinar as diferentes premissas de boa performance das ações no mercado 
brasileiro, bem como apresentar um pouco do que a FAMA Investimentos  procura ao adquirir participações 
em empresas. 

Para tanto, estudamos a performance operacional e financeira de todas as empresas listadas na bolsa 
brasileira nos últimos 10 anos e, a partir disso, pudemos tirar algumas conclusões.  Infelizmente, temos um 
número pequeno de empresas negociadas em bolsa, e ainda menor se levarmos em conta aquelas que já 
eram listadas há 10 anos.  Ao excluirmos as que não divulgaram informações financeiras completas, as que 
sofreram cisão no meio do caminho e as que estão ou estiveram em fase pré-operacional, o numero fica 
ainda mais restrito - limitado a 113 companhias.  Apesar da amostra relativamente pequena, a análise permite 
tirar conclusões bastante interessantes. 

Começamos colocando todos os balanços em moeda constante, trazendo-os a valor presente na moeda de 
dezembro de 2013, tirando assim qualquer efeito inflacionário.  Fizemos o mesmo com os retornos, os quais 
examinamos em termos reais (não nominais) e anualizados para facilitar o entendimento e comparação. 

Antes de apresentar os resultados do estudo, mostraremos alguns dados interessantes.  O gráfico abaixo 
contém o retorno anualizado do preço das ações em termos reais das 113 empresas que compõem o 
universo do estudo.  

Retorno anualizado para o período 2003-2013 (113 em presas) 
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Estabelecemos 6% ao ano real como a taxa livre de risco, já que esta foi a taxa de juro real média do período.  
Para investir em ações, o investidor, em tese, busca um retorno maior do que a taxa livre de risco (ERP: 
Equity Risk Premium), o qual estabelecemos em 4%, resultando assim em um retorno mínimo almejado de 
10% real ao ano. 

Ou seja, o investidor que não tomasse risco nenhum no período de 10 anos teria um retorno de 6% ao ano.  
Cerca de 27% das empresas sequer conseguiram oferecer um retorno ao investidor que superasse a taxa 
livre de risco.  Dois terços das empresas estudadas conseguiram oferecer ao investidor um retorno igual ou 
acima de 10% real ao ano (6% + 4%), que arbitramos como mínimo esperado. 

É importante ressaltar que a mediana dos retornos auferidos pelas 113 companhias estudadas foi de 17,3% 
ao ano em termos reais – o que julgamos bastante positivo. Ou seja, neste período de 10 anos 
compreendidos em 2003 e 2013, a performance das ações das empresas analisadas foi muito boa. 

Contudo, quando olhamos para o crescimento (medido pela variação na Receita Líquida) destas mesmas 
empresas, vemos um quadro um pouco diferente.  Abaixo, apresentamos o crescimento real anualizado 
destas companhias em comparação com o PIB. 

Crescimento real anualizado para o período 2003-201 3 (113 empresas) 
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Em termos de crescimento, 51% das empresas cresceu mais do que o PIB brasileiro.  Nestes dez anos, o PIB 
cresceu 3,9% ao ano ao passo que as empresas estudadas cresceram, em média, 4,1%, ou seja, 
praticamente em linha com o PIB.  Este fato nos dá elementos para supor que, apesar da amostra estudada 
ser reduzida, ela é uma boa proxy do PIB. 

PIB 
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A primeira questão que gostaríamos de analisar é se existe alguma correlação entre o crescimento da 
empresa e o desempenho de suas ações.  Não são raras as vezes em que ouvimos participantes do mercado 
preterindo companhias sem grandes perspectivas de crescimento em detrimento daquelas que crescem. 

Para tanto, tentamos observar se há relação entre o crescimento das companhias e a performance de suas 
ações. 

Gráfico de Dispersão entre Crescimento e Retorno 

 

 

Notamos uma baixa correlação entre os fatores (cerca de 35%).  É verdade que, em geral, empresas de baixo 
crescimento performam pior do que empresas de alto crescimento.  Porém, não há uma clara relação de 
causa e efeito entre estas variáveis. 

Um argumento válido seria que de nada adianta um crescimento de receita se não estiver acompanhado de 
crescimento de geração de caixa.  Por exemplo, pode haver uma empresa que cresça bastante, mas com 
queda de margem – o que implicará numa geração de caixa menor.  Ou, eventualmente, podemos observar 
empresas que não crescem tanto, mas aumentam sua margem de forma consistente, trocando crescimento 
de receita por rentabilidade, elevando assim seu EBITDA. 

Assim sendo, empresas que, ao longo do tempo, apresentam crescimento de EBITDA são alvos bastante 
óbvios de investidores. 
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Reproduzimos a análise anterior, desta vez tentando relacionar crescimento de EBITDA com retorno das 
ações.  Mais uma vez, porém, e para a surpresa de muitos, não observamos uma relação entre crescimento 
de EBITDA e valorização das ações, conforme podemos observar no gráfico a seguir. 

 

Gráfico de Dispersão entre Crescimento do EBITDA e Retorno 

 

 

Um exemplo ilustrativo é a fabricante de carrocerias de ônibus Marcopolo, que nestes últimos dez anos 
conseguiu aumentar seu EBITDA em 10% ao ano real e cujas ações valorizaram 31% ao ano, ao passo que a 
mineradora Paranapanema aumentou seu EBITDA em 21% ao ano, mas suas ações subiram apenas 6% ao 
ano em termos reais – abaixo da taxa livre de risco. 

Seria essa baixa correlação uma função do fato de que esses crescimentos foram obtidos às custas de 
altíssimos investimentos?  Examinamos, então, se empresas que apresentam alta rentabilidade operacional 
são aquelas que performam bem na bolsa, usando a métrica de ROIC (Retorno Sobre o Capital Investido). 
Calculamos anualmente o ROIC de cada uma dessas companhias pelos últimos dez anos e ordenamos as 
mesmas pela sua mediana. 

A título de curiosidade, a empresa que manteve o maior ROIC nos últimos 10 anos foi a fabricante de cigarros 
Souza Cruz, com um altíssimo ROIC de 61% como mediana do período – e suas ações tiveram excelente 
performance, subindo 23% ao ano em termos reais nos últimos 10 anos. 
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Gráfico de Dispersão entre ROIC e Retorno  

 

Mais uma vez, não é possível traçar uma clara relação entre ROIC e retorno das ações.  Contudo, 
observamos que ações de empresas com ROIC mais alto tendem a ter melhor performance.  Notamos que 
empresas com ROIC baixo e abaixo do custo médio ponderado de capital (WACC) tendem a ter ações com 
desempenho abaixo da taxa livre de risco acrescido do prêmio de risco (ERP). 

ROICs muito baixos tendem a resultar em retornos baixos para as ações e empresas com ROICs acima do 
WACC tendem a ter ações com valorização superior.  Mas, não podemos afirmar que quanto maior o ROIC, 
maior o retorno das ações em bolsa. 

Outra vertente que analisamos é a relação entre consistência e previsibilidade.  Hipoteticamente, companhias 
que constantemente apresentassem volatilidade de retornos não atrairiam investidores de longo prazo, ao 
passo que empresas consistentes e que não apresentassem surpresas poderiam ser mais atraentes. 

Para examinar este fator, novamente usamos o ROIC e classificamos as empresas conforme seu coeficiente 
de variação (ou seja, desvio padrão dividido por sua média).  Empresas com baixo coeficiente de variação 
seriam as mais consistentes, ao passo que companhias com alto coeficiente de variação seriam as mais 
imprevisíveis. 

Não foi nenhuma surpresa notar que aquelas com menor variação foram as empresas de utilidade pública 
(utilities).  Na lista, em ordem decrescente, ficaram Cemig, CEG, Sabesp e Sanepar. 

Na ponta contrária, vemos empresas de bens de capital, que são bastante cíclicas e dependem de carteira de 
encomendas de longo prazo que sofrem bruscas flutuações, entre elas Kepler Weber, Bardella e Inepar. 

O gráfico a seguir mostra a consistência dos retornos da Cemig comparada à da Kepler Weber no período de 
10 anos. 
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ROIC da Cemig e Kepler Weber 
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Mas será que a consistência se reflete no desempenho das ações em bolsa? 

Gráfico de Dispersão entre Coeficiente de Variação e Retorno 

 

 

Notamos que empresas que têm retornos inconsistentes (alto coeficiente de variação) têm o desempenho de 
suas ações prejudicado.  Porém, ter alta consistência de resultado não implica em retornos superiores.  O que 
nos parece é que os investidores não gostam de grandes surpresas e volatilidade, pois isso representa um 
risco para o futuro – porém, um determinado patamar de consistência já é suficiente e não implica 
obrigatoriamente em maior retorno. 
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Uma afirmação que ouvimos com grande frequência é que se deve procurar empresas que estão melhorando 
a performance, pois há a chance de comprar as ações baratas enquanto a empresa não está muito bem 
operacionalmente e lucrar com a alta das ações à medida que o retorno operacional melhora. 

Tentamos identificar na amostra empresas que passaram por períodos consistentes de aumento de ROIC nos 
últimos dez anos e, analogamente, empresas que tiveram ROIC declinante neste período. 

A empresa estudada que apresentou maior declínio operacional nestes últimos dez anos foi a Aços Altona – 
empresa esta que, coincidentemente, visitamos e analisamos há oito anos e na qual decidimos não investir. 
Dado que esta companhia tem baixa liquidez, elencamos outros dois exemplos de empresas grandes e 
conhecidas, cujo desempenho operacional piorou muito na última década: Usiminas e Petrobrás, conforme 
podemos ver abaixo: 

ROIC de empresas selecionadas  
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Na ponta contrária, as empresas que tiveram maior aumento de ROIC neste período foram Souza Cruz e 
Hering, esta última com sua estratégia muito bem sucedida de migrar da indústria para o varejo. 

ROIC de empresas selecionadas  
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Contudo, quando examinamos a relação entre a tendência da rentabilidade operacional e o retorno das 
ações, mais uma vez não existe uma relação óbvia entre as variáveis. 

Gráfico de Dispersão entre Tendência e Retorno  

 

 

Isso fica bem claro quando examinamos os exemplos apresentados anteriormente, marcados no gráfico: 

Altona -5,2 +36%

Usiminas -2,6 +11%

Petrobrás -2,4 +10%

Hering 4,5 +40%

Souza Cruz 5,4 +23%

Tendência Retorno Ações

 

 

O leitor pode se questionar se o fato das ações de Aços Altona apresentar baixa liquidez não poderia 
distorcer a análise, afinal Usiminas e Petrobrás tiveram ROICs decrescentes e baixo retorno em suas ações, 
ao passo que Hering e Souza Cruz tiveram retornos crescentes e boa performance na bolsa. 

Para refinar a análise mantivemos na amostra apenas as 50 mais liquidas, excluindo todas que não tivessem 
uma boa negociabilidade.  Os resultados não foram significativamente diferentes – obtivemos uma correlação 
ainda baixa. 
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Gráfico de Dispersão entre Tendência e Retorno (50 empresas)  

 

Tentamos, então, verificar o que ocorreu com as companhias que tiveram alta rentabilidade e, ao mesmo 
tempo, baixa volatilidade de retornos ao longo dos anos.  Para tanto, criamos um índice dividindo o nível 
mediano do ROIC pelo coeficiente de variação do mesmo. 

Gráfico de Dispersão entre Índice e Retorno  

 

Esta análise também mostrou baixa relação entre o índice e o retorno das ações. 
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Outro teste realizado foi buscar entender se as empresas que crescem acima da média mantendo alta 
rentabilidade conseguem se destacar como bons investimentos.  Para realizar este estudo, plotamos as 
empresas num gráfico de dispersão do crescimento vs. mediana do ROIC.  As empresas do quadrante 1 são 
aquelas que apresentaram crescimento superior e ROIC acima da média. 

 

Gráfico de Dispersão Crescimento e mediana do ROIC 

 

 

Posteriormente, examinamos a rentabilidade das ações destas empresas e comparamos com a média da 
amostra.  O resultado foi uma performance de 26% ao ano para este grupo de empresas versus 17% da 
média de toda a base.  Importante notar que dentre este grupo de empresas “top” (alto crescimento com alta 
rentabilidade) apenas 13% apresentou retorno inferior à média da amostra. 

Interessante, também, notar que neste grupo encontram-se diversas varejistas, tais quais Saraiva, 
Panvel/Dimed, Lojas Americanas, Hering, Drogasil e Grazziotin, as duas últimas atualmente em nosso 
portfolio, sendo Grazziotin um investimento de muitos anos. 

Esta análise também evidenciou algo interessante.  Vejam no gráfico a seguir os crescimentos da Grazziotin, 
da média das varejistas e do PIB. 
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Crescimento de Grazziotin, varejistas e PIB  
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Notemos que o crescimento das varejistas (orgânico e inorgânico) foi bastante sólido, atingindo 12% real ao 
ano nos últimos dez anos.  A Grazziotin, por sua vez, apresentou crescimento real de 5% ao ano – pouco 
acima do PIB (3,9% aa).  Contudo, as ações da Grazziotin subiram 28% ao ano, muito próximo da média das 
varejistas (30% ao ano).  Mais uma vez, fica evidente que o retorno das ações não está ligado 
proporcionalmente ao crescimento, embora um crescimento sustentado, desde que mantido um alto retorno 
(ROIC), tenha sido um dos fatores relevantes para a alta das ações. 

Nossa última vertente de análise foi examinar um pouco as reações de curto prazo, bastante diferente das 
análises de longo prazo.  Embora não seja o nosso perfil nem mandato olhar empresas por ciclos curtos, é 
interessante notar como as ações se movimentam com base na performance operacional de curto prazo. 

Vimos anteriormente que não existe relação direta no longo prazo entre a evolução do ROIC e o desempenho 
das ações, porém no curto prazo essa relação parece existir.  Apenas para citar o caso de algumas empresas 
de nosso portfolio, notem, por exemplo, o comportamento das ações de Duratex em função do ROIC.  É 
possível perceber que o movimento é o mesmo, porém o mercado acionário antecipa em algumas semanas 
ou meses a tendência de curto prazo dos balanços. 

 

ROIC e preço da ação (Duratex) 
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O mesmo pode ser observado em Portobello, quando o aumento do ROIC foi o “trigger” para o início da alta 
no preço das ações.  Embora o movimento tenha sido o mesmo, neste caso o desempenho das ações veio 
depois da melhora de ROIC, ao contrário da Duratex, em que o mercado ‘antecipou’ a melhora.  Uma 
possível razão é que as ações da Duratex são mais conhecidas e muito mais líquidas. 

ROIC e preço da ação (Portobello)  

 

Movimento semelhante ocorreu na Restoque (Le Lis Blanc), cujas ações desempenharam muito bem 
enquanto o ROIC subia e passaram a cair acentuadamente quando o ROIC inverteu de tendência.  
Novamente o mercado está reagindo após a queda do ROIC, em outra atitude típica de empresas de menor 
liquidez e menos compreendidas pelo mercado. 

ROIC e preço da ação (Restoque)  
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E como todas estas análises nos ajudam? 

Analisamos aqui diversas teses, clichés e ‘pré-conceitos’ dos investidores em geral e concluímos que nenhum 
gera correlação relevante com o retorno, ou ‘capacidade preditiva’ do retorno, das ações no médio e longo 
prazos.  Nem crescimento de vendas ou de EBITDA, elevado ROIC, nem mesmo baixa volatilidade do ROIC, 
apesar de estar claro que empresas com alto retorno e crescimento acima da média tiveram desempenho 
mais positivo no passado. 

O que realmente influencia a evolução do preço de uma ação é a diferença entre o que está traduzido no 
preço atual e o fundamento futuro da empresa.  Olhar o passado para projetar o futuro de uma companhia, ou 
ter uma metodologia estrita de screening, não resultam em retornos superiores. 

Entender o que está implícito na atual precificação das ações (também conhecido como PIE – Price Implied 
Expectations) e comparar com a capacidade qualitativa da companhia e de seu setor para suplantar as 
expectativas é o que determina um retorno diferenciado. 

Já afirmamos em diversas oportunidades que, para atingir altos retornos, nossa preferência é por investir em 
excelentes companhias, mas que muitas vezes estejam enfrentando um momento ruim de curto prazo. 

Este nosso “estilo” de investimento tem seu fundamento bastante suportado acima.  No curto prazo, 
frustrações de resultado e ROICs circunstancialmente menores podem abrir excelentes oportunidades para a 
formação de posições de longo prazo. 

Enxergar “pelo retrovisor” é muito fácil.  O grande desafio é conseguirmos fazer uma leitura correta de cada 
companhia e identificar aquelas que poderão entregar retornos superiores nos próximos muitos anos – 
sobretudo entre as empresas que não estão com números brilhantes no curto prazo. 

 


