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1. RESUMO 

Nos últimos cinco anos, o Ibovespa apresenta média de retornos negativo. Assim, 

este trabalho visa verificar se utilizando os critérios de saúde financeira das empresas e 

a metodologia de carteira eficiente, pode-se obter retornos positivos minimizando os 

riscos acionários. Até o momento, este trabalho evidencia que as empresas que 

apresentam saúde financeira aceitável poderão proporcionar carteiras eficientes com 

maiores retornos. 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com a teoria de hipótese de mercado eficiente, o mercado de capitais 

deve apresentar eficiência, ou seja, não deve permitir a previsibilidade dos preços por 

meio de séries de preços passados, de demonstrações públicas das companhias e de 

informações privilegiadas, sendo classificadas como hipóteses: fraca, semiforte e forte. 

(FAMA, 2010) 

O modelo de precificação de ativos, conhecido como CAPM, conforme Copeland; 

Koller; Murrim (2002), pode evidenciar retorno esperado do ativo, relacionando o retorno 

livre de risco com o risco sistêmico da empresa. Através do retorno esperado, o índice 

de Sharpe mensurar a eficiência do investimento.  Assim, utilizando o CAPM e o Indice 

de Sharpe, a teoria de carteira eficiente consegue para maximizar o retorno com baixo 

risco. (ASSAF NETO 2009) 

                                                           𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)                                                   Equação 1- CAPM 

Para auxiliar a tomada de decisão dos investidores, segundo Assaf Neto (2010), 

pode-se utilizar os indicadores contábeis-financeiros para identificar a saúde financeira 

das empresas, os quais mensuram a capacidade de pagamento, estrutura de capitais e 

rentabilidade. Assim, pode-se considerar os indicadores contábeis-financeiros como 

hipótese semiforte e já a análise da carteira eficiente como hipótese fraca de mercado 

eficiente. 

3. OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho é verificar se as empresas que se encontram 

saudáveis financeiramente geram carteiras eficientes com retorno melhores que as 
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empresas com saúde financeira debilitada. Justifica-se para tal estudo, em função da 

importância de verificar possibilidades de maximização de retornos sem incorrer em risco, 

visto que de uma carteira em função da saúde financeira da empresa. 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa adotou dados quantitativos e uma abordagem descritiva baseado em 

Silva (2001). Para atingir o objetivo deste trabalho, utilizou-se os indicadores financeiros 

para a definição das empresas que compõem cada carteira eficiente, e a partir deste 

momento utilizou-se os retornos acionários, a Selic e o retorno do Ibovespa para o cálculo 

da carteira eficiente, dados coletados no software Economática. 

A amostra utilizada foram as empresas que compunham o Ibovespa entre 

setembro a dezembro de 2015, todavia foram excluídas da amostra as empresas do setor 

financeiro, a Souza Cruz pelo fechamento de capital em 2015 e a OI por solicitar 

concordata em 2016. O período de análise contempla os anos de 2011 a 2015. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram calculados os indicadores de liquidez, endividamento e rentabilidade, 

classificando as empresas em grupos de acordo com a saúde financeira. O quadro indica 

as métricas utilizadas para a definição dos grupos. Após a classificação das empresas 

de acordo com sua saúde financeira, foram calculados o coeficiente beta e o retorno 

esperado de cada uma das ações, para então, no futuro calcular as carteiras eficientes. 

Grupos Condições 

Excelente Liquidez: 𝐿𝐺 ≥ 1, 𝐿𝑆 ≥ 1, 𝐿𝐺 ≥ 𝐿𝐺𝑠
̅̅ ̅̅ ̅, 𝐿𝑆 ≥ 𝐿𝑆𝑠

̅̅ ̅̅   / Rentabilidade: ML ≥  𝑀𝐿𝑠
̅̅ ̅̅ ̅̅ , ROE ≥  𝑅𝑂𝐸𝑠

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑅𝑂𝐴 ≥ 𝑅𝑂𝐴𝑠
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Endividamento: Cob. De Juros ≥  𝐶𝑜𝑏.  𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠𝑠
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Ótimo Liquidez: 𝐿𝑆 ≥ 𝐿𝑆𝑠
̅̅ ̅̅  / Rentabilidade: ML ≥  𝑀𝐿𝑠

̅̅ ̅̅ ̅̅ , ROE ≥  𝑅𝑂𝐸𝑠
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ /  

Endividamento: Cob. De Juros ≥  𝐶𝑜𝑏.  𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠𝑠
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Aceitável Rentabilidade: ML ≥ 0, ROE ≥  0 / Liquidez: 𝐿𝐺 ≥  1 

Quadro 1 – Classificação dos indicadores em função da saúde financeira 

Fonte: Autores 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com base, nos resultados dos indicadores e a metodologia utilizada para a 

classificação quanto a saúde financeira das empresas, o Quadro 2 evidencia os 

grupos que no futuro serão utilizados para a formação da carteira eficiente. 
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Quadro 2 - Agrupamento das empresas em função da saúde financeira 
Fonte: Autores 

Todavia ao analisar os retornos esperados das ações, por meio do CAPM, 

observa-se nos gráficos que o mercado está em queda, assim as ações que 

proporcionam maiores retornos esperados do que o mercado e a SELIC são as ações 

que apresentam Beta negativos. Como as ações que compõem a carteira ótima 

apresenta retornos esperados negativos, sua carteira eficiente possivelmente não 

apresentará boa performance. Já a carteira excelente, apresenta somente 3 empresas 

com retorno positivos, logo possivelmente também não apresentará boa performance, o 

que leva a supor que a carteira de saúde financeira tende a apresentar a melhor 

performance.   

 

Fonte: Autores 
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Saúde Financeira Setor Código Setor Código Setor Código Setor Código Setor Código
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EMBR3
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QUAL3 VALE5 PETR4

Comércio NATU3
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JBSS3 RADL3 CPFE3 VIVT4 KROT3

MRFG3 CYRE3 ELET3 TIMP3 GGBR4

FIBR3 MRVE3 ENBR3 CCRO3 GOAU4

KLBN11 BRAP4 EQTL3 ECOR3 CSNA3

SUZB5 ITSA4 TBLE3 GOLL4 USIM5
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