
TÍTULO: COMPARATIVO DE DESEMPENHO ACIONÁRIO COM EMPREGO DE ANÁLISE TÉCNICA E
FUNDAMENTALISTA
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: Ciências ContábeisSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO - PIO XIIINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): ANAIAS JUNIOR CAETANO VARGAS, MARCEL SOBREIRO PATROCÍNIOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOHANNES GONÇALVES ALVESORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): JULYANA GOLDNER NUNES, TAMIRES ENDRINGER ZORZALCOLABORADOR(ES): 



COMPARATIVO DE DESEMPENHO ACIONÁRIO COM EMPREGO DE ANÁLISE 
TÉCNICA E FUNDAMENTALISTA  

 

1. RESUMO  

Com o objetivo de proporcionar aos investidores parâmetros que orientem e auxiliem 

a aplicação de capitais, este trabalho compara o retorno de uma carteira de ações 

elaborada com a utilização da estratégia fundamentalista de investimento de Benjamin 

Graham,  com o retorno proporcionado pela análise técnica de média móvel, na Bolsa 

de Valores de São Paulo (BM&FBovespa). Foram analisados o retorno das ações no 

período de 2012 a 2017, em uma pesquisa de levantamento exploratória, com 

abordagens quantitativas e base de dados oriundas do Economática. Através de 

aplicação simulada, constatou-se que a carteira Graham obteve rentabilidade nominal 

de 58,28%, enquanto a carteira da análise técnica obteve rentabilidade de 42,78%. O 

índice Ibovespa, no mesmo período, teve retorno nominal de 40,06%. Concluiu-se que 

tanto a análise fundamentalista quanto a análise técnica apresentaram retornos acima 

do índice Ibovespa, porém na carteira simulada, o emprego da análise 

fundamentalista apresentou rendimentos superiores ao da análise técnica.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A Hipótese dos Mercados Eficientes (HME) parte da premissa de que os investidores 

são racionais e decidem sobre seus investimentos sempre no sentido de maximizar o 

lucro. Essa hipótese pressupõe que os preços refletem todas as informações 

disponíveis, afirmando não ser possível prever o preço de um ativo a partir de preços 

passados, pois estes já incorporariam todas as informações (PENTEADO,2017; 

MILANEZ, 2003). 

Dessa forma, conforme Penteado (2017) nenhuma informação poderia trazer 

vantagens a determinado investidor, entretanto, o que se observa na prática é 

divergente da teoria. Existem empresas de consultoria que oferecem recomendações 

de investimento no mercado de ações baseadas em análises técnicas e outras 

empresas que são baseadas na análise fundamentalista. 

Para Paula e Triches (2010) a análise das melhores alternativas de investimento, a 

correta avaliação do risco e a utilização de instrumentos capazes de determinar o 

preço de ativos são de extrema relevância, embora esses mecanismos não sejam de 

fácil acesso para a maioria da população.  



Muitos estudos têm demonstrado a vantagem de se trabalhar com a análise técnica e 

fundamentalista (CORREIA, 2010; MATSURA 2006; PENMAN, 1989). Este trabalho 

relaciona as duas técnicas de análise do mercado financeiro, sendo a primeira a 

fundamentalista e a segunda a análise técnica.  O problema a ser pesquisado é: Qual 

técnica de análise traz o maior retorno para os investidores do mercado 

acionário brasileiro? 

Este estudo irá contribuir para a literatura de mercado de ações demonstrando as 

formas de investimentos que proporcionem a maximização do lucro para o investidor. 

Além disso, será de utilidade aos investidores do mercado de ações que está em 

crescimento constante, e que não possuem o conhecimento adequado, e, em grande 

parte, não estão emocionalmente preparados para a atuação nesse mercado. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho consiste em criar uma carteira de ativos através do 

uso de ferramentas fundamentalistas e relacioná-la com o retorno proporcionado pela 

análise técnica, verificando assim qual das análises possui melhor retorno sobre os 

ativos. No intuito de atender ao objetivo principal, destacam-se os seguintes objetivos 

intermediários: apresentar as escolas de pensamento sobre o mercado financeiro; 

compreender e aplicar a técnica apresentada por Graham; compreender e aplicar a 

técnica baseado em teorias de análise técnica. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagens quantitativas de dados, tendo 

como principal objetivo a comparação da rentabilidade dos investimentos das 

empresas de capital aberto listada na BM&FBovespa utilizando as escolas 

fundamentalista (Método de Graham) e técnica (Analise Gráfica). 

A população deste estudo constitui-se de todas as ações cotadas na Bolsa de Valores 

de São Paulo (Bovespa). Dentre elas, foram selecionadas uma amostra de as 

empresas que atendam os critérios estabelecidos de Graham, no período de 2012 a 

2017. 

Os dados financeiros e contábeis são da base de dados do programa Economática e 

as cotações diárias das ações e os modelos de análise técnica foram obtidos pela 

utilização do programa Meta Trader 5.  

 



5. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento do trabalho dividiu-se em três etapas. Na primeira etapa foi 

realizada uma seleção e análise das ações listadas na BM&FBovespa, com intuito de 

verificar quais possuem características necessárias para participar na carteira de 

Graham, no período de 2012 a 2017. Para empresas que possuem ações ordinárias 

e preferenciais, foram selecionadas prioritariamente, as ações que possuem maior 

volume de negociações. 

Graham (2003) estabelece alguns critérios quantitativos e qualitativos para selecionar 

as empresas ao qual será feito o investimento das ações, estes critérios específicos 

foram elaborados para os investidores norte-americanos. Nesse trabalho utilizou-se o 

modelo adaptado por Testa (2011), que fez uma adequação nos critérios para 

utilização no mercado Brasileiro de ações, uma vez que os critérios originais de 

Graham foram elaborados visando o mercado norte-americano.  

Modelo adaptado por Testa 2011:  

1. Tamanho do negócio adequado - empresa com faturamento anual líquido maior 

ou igual que R$ 300 milhões no exercício encerrado;  

2. Boa situação financeira - empresa com liquidez corrente (AC/PC) maior ou 

igual a 1 no exercício encerrado;  

3. Estabilidade nos lucros – constância nos lucros, ou seja, ausência de prejuízo 

nos 10 últimos anos;  

4. Histórico de dividendos - pagamento de dividendos nos 10 últimos anos;  

5. Crescimento do lucro - um crescimento nominal mínimo de pelo menos 30% 

no lucro no período de 10 anos;  

6. P/L moderado - preço da ação pelo lucro, na data base de análise, não pode 

ser maior do que 15 vezes; e  

7. P/L vezes P/VPA moderado - o produto do P/L pelo P/VPA, na data base de 

análise, não deve exceder a 22,5. (GRAHAM 2003, ADAPTADO POR TESTA 2012) 

 

Na segunda etapa, após a seleção das ações de Graham, foram calculados os 

retornos dessas ações, com a compra das ações em 02 de janeiro de 2012 e a venda 

das respectivas ações em 31 de dezembro de 2017.  

A terceira etapa foi simular o retorno das ações das empresas selecionadas pela 

carteira de Graham pelo método dos fundamentos da análise técnica para efeitos de 

comparação. 

De acordo com Paula e Triches (2010), a análise técnica assume que os mercados 

exibirão comportamentos futuros consistentes com os do passado. Desta forma, o 



investidor que utiliza a análise técnica se baseia pela repetição de padrões de 

comportamento do mercado. O objetivo da análise técnica é informar ao analista a 

predição de quando se deve sair ou entrar no mercado.  

O método escolhido para a análise técnica foi a média móvel, pois apresentam maior 

sensibilidade na predição da tendência dos preços. Enquanto a média móvel de 5 

períodos mostra a tendência instantânea dos preços, a média de 21 mostra a 

tendência global. O cruzamento das duas médias reflete a inversão de tendência. Ele 

ressalta o cruzamento da média de 5 períodos com a média de 21 períodos reflete 

uma mudança na tendência de preço. Quando a média de menor período cruza para 

cima, tem-se uma entrada de compra e o inverso tem-se o sinal de venda. 

(NORONHA, 2003; PAULA ET.AL, 2010) 

 

6. RESULTADOS 

Para a seleção das empresas da carteira de investimento da escola fundamentalista, 

foram aplicados os filtros conforme os critérios de Graham. As ações selecionadas no 

ano de 2012, devem ser adquiridas com base em informações do ano anterior. A 

Tabela 1 mostra por ordem alfabética as 8 empresas selecionadas que atenderam os 

critérios de GRAHAM no ano de 2011. 

Tabela 1 – Filtro de Graham – Empresas selecionadas 2011 

Empresas 
Faturamento     

(R$ milhões) 
AC/PC 

Dividendo 

pago em 

(R$/Ação) 

Evolução 

Lucro 

2002 - 

2011 

P/L P/VPA 
P/L * 

P/VPA 

Coelce 2.627.212 1,10 7,01 82,31% 4,70 18,89 7,89 

Cosern 1.149.671 1,52 2,20 86,77% 6,97 4,58 21,29 

Cyrela Realt 6.126.781 2,19 0,81 90,48% 12,60 11,07 18,55 

Eletrobras 33.061.356 1,40 12,66 70,52% 5,94 56,81 1,99 

Ferbasa 642.334 6,24 0,56 53,09% 10,28 12,38 11,19 

Gerdau Met 35.406.780 2,56 1,09 42,93% 9,37 22,24 6,47 

Panatlantica 365.581 2,48 0,49 76,21% 9,53 11,34 11,34 

Randon Part 4.156.396 2,39 0,51 94,91% 10,90 4,49 18,18 

Fonte: Elaborado pelos autores 

A tabela 2 apresenta à simulação dos investimentos das ações das empresas na 

carteira de Graham. É importante ressaltar que todas as empresas possuem no 

mesmo peso na composição da carteira. A rentabilidade da carteira de GRAHAM foi 

de 58,28%. 



Tabela 2 - Rentabilidade da Carteira de Graham  

Empresas Código 
Peso na 

carteira 

Cotação em 

Jan/2012 

Cotação em 

Dez/2017 

Variação 

(%) 

Coelce COCE3 0,13 24,39 48,65 99,47 

Cosern CSRN3 0,13 8,29 18,30 120,75 

Cyrela Realt CYRE3 0,13 12,67 13,22 4,34 

Eletrobras ELET3 0,13 14,50 19,34 33,38 

Ferbasa FESA3 0,13 5,19 18,81 262,43 

Gerdau Met GOAU3 0,13 13,91 5,09 -63,41 

Panatlantica PATI3 0,13 9,55 11,00 15,18 

Randon Part RAPT3 0,13 5,58 5,25 -5,91 

 
Rentabilidade - Média 

  
58,28 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A terceira etapa do trabalho compara o retorno das ações selecionadas pelo método 

de GRAHAM, com a adoção da análise técnica desde o início da compra da ação. 

A tabela 3 apresenta o retorno das ações das empresas. O valor aplicado foi idêntico 

para todas ações, desta forma o peso na carteira é igual para ambas. O total do capital 

investido foi R$ 50.000,00 sendo R$ 6.250,00 para cada empresa. 

 

Tabela 3 – Retorno da Carteira pelos fundamentos da análise técnica 

Capital Inicial R$ 50.000,00 
    

Divisão da 

carteira 
Código Peso 

Valor do capital  

inicial por empresa 
Lucro Bruto ROI 

Coelce COCE3 0,13 6.250,00 5.630,78 90,09% 

Cosern CSRN3 0,13 6.250,00 2.803,69 44,86% 

Cyrela Realt CYRE3 0,13 6.250,00 322,60 5,16% 

Eletrobras ELET3 0,13 6.250,00 6.394,19 102,31% 

Ferbasa FESA3 0,13 6.250,00 137,44 2,20% 

Gerdau Met GOAU3 0,13 6.250,00 3.547,31 56,76% 

Panatlantica PATI3 0,13 6.250,00 -2.856,07 -45,70% 

Randon Part RAPT3 0,13 6.250,00 5.410,09 86,56% 

  Totais 1,00 50.000,00 21.390,03 42,78% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Podemos notar que o retorno da carteira pela análise técnica foi inferior se comparado 

com a análise fundamentalista.  

A seguir é apresentado individualmente cada ação e seu respectivo gráfico com os 

pontos de compra, venda e retorno obtido. Os pontos de compras e vendas estão 



representados nos gráficos pela cor da seta. A seta de cor verde refere-se a compra 

de ação e a seta de cor vermelha para venda.  Vale ressaltar que o período analisado 

é semanal. 

Gráfico 1 – Evolução semanal da ação COCE3  

 

Fonte: Prog. Meta Trader 5. (2018) 

 

Tabela 4 – Histórico de negociações da empresa COELCE

 

 

Gráfico 2 – Evolução semanal da ação CSRN. 

 

Fonte: Prog. Meta Trader 5. (2018) 

 

Tabela 5 – Histórico de negociações da empresa COSERN

 



Gráfico 3 – Evolução semanal da ação CYRE3  

 

Fonte: Prog. Meta Trader 5. (2018) 

 

Tabela 6 – Histórico de negociações da empresa CYRELA REALTON

 

 

Gráfico 4 – Evolução semanal da ação elet3  

 

Fonte: Prog. Meta Trader 5. (2018) 

 

Tabela 7 – Histórico de negociações da empresa ELETROBRAS

 



Gráfico 5 – Evolução semanal da ação FESA3 

 

Fonte: Prog. Meta Trader 5. (2018) 

 

Tabela 8 – Histórico de negociações da empresa FERBASA

 

 

Gráfico 6 – Evolução semanal da ação GOAU3  

 

Fonte: Prog. Meta Trader 5. (2018) 

 

Tabela 9 – Histórico de negociações da empresa GERDAU MET.

 

 



Gráfico 7 – Evolução semanal da ação PATI3 

 

Fonte: Prog. Meta Trader 5. (2018) 

 

Tabela 10 – histórico de negociações da empresa PANATLANTICA. 

 

Gráfico 8 – Evolução semanal da ação RAPT3 

 

Fonte: Prog. Meta Trader 5. (2018) 

 

Tabela 14 – Histórico de negociações da empresa RANDON PART.

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de a crise financeira ter afetado as aplicações em bolsa de valores no 

ano de 2013 a 2015, tendo a BM&FBovespa retraído aproximadamente 30% 

em relação a 2012, o investimento no mercado de ações ainda continua sendo 

uma importante fonte de captação de recursos financeiros pelas empresas e 

uma opção, para o investidor, de formação de patrimônio a longo prazo.  



Neste estudo, o uso do método de análise técnica apresentou retornos 

inferiores à técnica fundamentalista, o que sugere que o investidor pode utilizar 

métodos mais simples e com menores custos para obter lucros no mercado 

financeiro. Porém, vale ressaltar que tanto a análise técnica quanto a análise 

fundamentalista apresentaram retornos superiores ao índice do IBOVESPA. 

Dentre as limitações apresentadas neste trabalho, destacam-se: um alto nível 

de subjetividade na adaptação de Testa (2011) dos critérios de Graham (2003) 

e pela necessidade de comparação da análise fundamentalista e técnica, foi 

necessária a comparação do retorno acionário da mesma carteira de 

investimentos. Em uma análise técnica, os critérios de seleção de ações são 

diferentes dos adotados nesse estudo. 
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