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RESUMO 

Neste trabalho estamos abordando a utilização da fórmula mágica desenvolvida por 
Joel Greenblatt em relação ao índice IBrX-50. Esse método se refere a uma estratégia 
de investimento disciplinada e baseada em regras que ensina às pessoas um método 
relativamente simples e fácil de entender para investir em valor. Ele se baseia em telas 
quantitativas de empresas e ações e é projetado para superar os retornos anuais 
médios do mercado de ações. Simplificando, ele funciona classificando as ações com 
base em seus preços e retornos sobre o capital. Então o estudo buscou selecionar 03 
opções de carteiras em relação ao IBRx-50, sendo uma de 05 ações, uma de 10 e 
outra de 15. Após analisar sua rentabilidade durante o período de 2015 até 2020 e por 
fim comparar ao próprio índice de onde fora feita a seleção, concluir-se ao finalizar 
finalizar a análise que o o resultado utilizando a fórmula mágica não obtém 
rentabilidade significante comparado ao índice em nenhuma das opções de carteiras, 
sendo que o IBRx-50 nesse período atingiu uma rentabilidade superior ao dobro de 
todas as opções de carteiras. 
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1 Introdução 

 

Atualmente o mercado de capitais brasileiro vêm se tornando cada vez mais 

disseminado entre os investidores. De acordo com o relatório divulgado pela B3 no 

dia 07 de julho de 2021 o número de investidores ativos cresceu 42,9% de 2020 para 

2021. Sendo um reflexo da baixa taxa de juros e também consequência da facilidade 

de acesso para as informações que se possui atualmente. 

Dentro da história do mercado de ações criaram-se diversas formas de 

investimento, com suas metodologias e particularidades. Neste ponto entra a 

metodologia para desenvolvimento de carteiras criada por Joel Greenblatt, intitulada 

de “Fórmula mágica para bater o mercado de ações”. Essa metodologia se baseia em 

um ranking com dois indicadores para a avaliação, estes são: EBIT (Lucro Antes de 

Juros e Impostos) / EV (Enterprise Value), e ROICs (Return on Invested Capital – 

retorno sobre capital investido). Segundo o próprio Greenblat (2006), sua metodologia 

segue os preceitos da filosofia de value investing, onde o criador deste conceito foi 

Benjamin Graham, que se baseia no investimento em ações de boas empresas com 

preços descontados. 

Esta pesquisa busca aplicar esta metodologia para selecionar uma carteira em 

relação ao IBrX-50, testando sua eficiência. O índice usado como base é o conjunto 

dos 50 ativos com maior volume de negociações no mercado brasileiro.  

A principal questão que o estudo busca responde é: aplicando o método da 

Fórmula Mágica de Joel Greenblatt para escolher ativos entre os que compõem o 

índice IBrX-50 é possível obter retornos superiores ao do próprio índice em 5 anos? 

Desta forma fazendo a análise em relação ao período de 2015 até 2020. 
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1.1 Definição Do Tema 

 

No Brasil a cultura do investimento é algo ainda prematuro. O cenário é de 

um País que passou décadas com uma mentalidade que buscava sempre pela 

segurança. O brasileiro sempre optou por fundos como a poupança e pelo 

investimento em imóveis. Porém, na última década investimentos em ações estão se 

tornando mais democráticos e atingindo um número maior de pessoas, 

desmistificando muitos limitadores. Claramente, ainda não foi possível difundir uma 

mentalidade padrão americana1 para esses investimentos, tornando ainda muito 

limitada a visão para compreender todas as possibilidades envolvendo negociação de 

ações e ganhos no mercado de capitais. 

Atualmente o País tomou para si uma postura expansiva de mercado, 

baixando taxas de juros, o que por sua vez gera um desenvolvimento maior nas suas 

empresas, claro que a inflação acaba vindo junto com esse desenvolvimento. Nisso, 

por sua vez, torna cada vez menos benéfico o investimento na maioria dos fundos e 

títulos públicos. Dessa forma, aplicações em renda variável se tornam uma opção 

mais atrativa. 

 

1.2 Delimitações Do Problema 

 

Escolher ativos para investimento é algo visto como muito complexo por boa 

parte dos investidores, mesmo os mais capacitados sofrem para tomar a decisão de 

onde alocar seu capital. Sendo assim, existe o questionamento se uma metodologia 

simples como a de Joel Greenblatt pode ser efetiva no cenário brasileiro, nesta 

pesquisa sendo testada no grupo das 50 empresas com maior volume de vendas do 

mercado brasileiro, sendo o índice IBrX-50. 

O teste busca analisar os rendimentos da Formula Mágica, buscando saber se 

realmente uma metodologia simples baseada em apenas dois indicadores pode 

realmente identificar ações boas para compra.  

                                            
1 Padrão Americana: Um investidor de sucesso tem sempre em mente que a possibilidade de 

perder – nesse caso, dinheiro – existe em cada uma de suas movimentações. O segredo daqueles que 
são bem-sucedidos no mercado de ações é ganhar mais do que perder, já que todos, mais cedo ou 
mais tarde, vão perder.  (GRAHAM, 2016) 
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 Numa economia em desenvolvimento como no Brasil, o mercado de ações 

sofre ainda mais variações devido ao ambiente2 em que se encontra, desta torna-se 

essencial a aplicação de uma filosofia pra auxiliar desde investidor de primeira viagem 

até quem possui anos no mercado de ações. Então a questão é: Uma carteira formada 

utilizando a “Fórmula Mágica” pode proporcionar ganhos em um período de 5 anos? 

 

1.3 Objetivos 

 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

  

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a viabilidade da Fórmula mágica de Joel Greenblatt nas empresas 

do índice IBrX-50, buscando identificar se desta forma é possível obter ganhos 

melhores que aplicando no próprio índice. 

  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a)  Selecionar, através do método de Greenblatt, uma carteira com 15, 10 e 5 

ativos, entre os que compõem o IBrX-50.  

b)  Analisar qual a melhor quantidade de ações para diversificar da carteira 

nesse período; E analisar o desempenho desses ativos nos períodos de 1 ano, 2 e 5 

anos entre 2015 a 2020. 

c)  Comparar o rendimento de cada uma das carteiras de ações formadas 

através desta metodologia com o retorno obtido pelo índice IBrX-50 em cada um dos 

períodos estudados. 

  

 

 

 

                                            
2 Um ambiente financeiro é parte de uma economia, com os principais participantes sendo 

empresas, investidores e mercados. Essencialmente, esse setor pode representar uma grande parte 
de uma economia bem desenvolvida, pois os indivíduos que mantêm propriedades privadas têm a 
capacidade de aumentar seu capital. (GELUDA, 2014) 
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1.4 Justificativa 

 

O meio corporativo se globalizou e buscou meios para o desenvolvimento de 

suas empresas. Porém, neste sistema, ainda existe uma grande dificuldade de acesso 

para o cidadão médio. Em se tratando do cenário brasileiro essa dificuldade é ainda 

maior devido ao descaso com a educação financeira que marca o país. 

Com a baixa taxa de juros disponíveis no país nos últimos anos, investimentos 

no mercado de capitais se tornam muito mais atrativos, sendo uma grande 

oportunidade para investidores. Porém o risco é mais elevado que títulos de dívidas 

públicas, sendo assim é extremamente necessário a capacidade de identificar bons 

ativos para investimento, buscando sempre a melhor rentabilidade aliada a segurança, 

e neste ponto da discussão se encontra uma grande dificuldade, como identificar um 

bom ativo? 

Neste ponto entra a Fórmula Mágica de Joel Greenblatt, já sendo testada no 

mercado norte-americano e brasileiro, apresentando bons resultados, até mesmo a 

carteira de seu criador sendo um bom exemplo de sua aplicação, obtendo ganhos 

expressivos desde 1985, como o mesmo refere em seu livro “Formula Mágica de Joel 

Greenblatt para bater o mercado de ações.”. Esta fórmula tem como suporte um 

ranking com dois indicadores para a avaliação. Estes indicadores são o ROIC (Return 

on Invested Capital – retorno sobre capital investido), e EBIT (Lucro Antes de Juros e 

Impostos) / EV (Enterprise Value). Esses indicadores buscam identificar, de modo 

simples, bons ativos a preços descontados de forma.   

Portanto, é visto que atualmente o investidor possui acesso à inúmeros 

métodos para identificação de ativos e formas de investimentos, porém grande parte 

deles requer um conhecimento maior na área para serem aplicados, como por 

exemplos os métodos que utilizam fluxo de caixa descontado, ficando longe do 

alcance de uma grande parcela de quem busca aplicar seu capital no mercado de 

capitais. Para isso, este trabalho busca testar uma metodologia simples, a Fórmula 

Mágica, sendo muito acessível ao investidor médio. Caso apresente bons resultados, 
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pode-se tornar uma ferramenta vantajosa com potencial para fazer contraponto às 

metodologias complexas citadas acima. 

 

 

 

2 Referencial Teórico 

 

2.1 Mercado de Capitais 

 

Mercado de capitais é aquilo que envolve negociação de títulos de empresas 

privadas através de ações e debêntures, sendo dividida em mercado primário e 

mercado secundário. O primário se refere às primeiras negociações das ações recém 

lançadas pela empresa, sendo uma negociação que afeta diretamente o capital da 

empresa. Já o mercado secundário envolve as negociações posteriores, sem afetar o 

capital da sociedade. 

Para a negociação de ações, a empresa precisa cumprir alguns requisitos 

estipulados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, sendo o principal a empresa 

operar em uma sociedade anônima, seguido pela transparência na prestação de 

contas, emitindo periodicamente seus demonstrativos contábeis publicamente. 

Segundo o próprio Ministério da Economia nacional, a Comissão de Valores 

Mobiliários foi criada em 1976 pela lei de número 6.385/76, com o objetivo de 

organizar e regulamentar o mercado de valores imobiliários.  

A CVM é uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério 

da Economia, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade 

administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e 

estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária. (Ministério da 

Economia, sobre a CVM) 

Segundo Spritzer e Tauhata(2017), a grande maioria dos títulos privados e 

públicos são emitidos via virtual atualmente, através disso os títulos necessitam de 

dois sistemas para serem feitas as suas liquidações, o Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia (SELIC) para os títulos públicos, e a Central de Custódia e de 

Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP) para os títulos de organizações 

privadas. Ambos têm a função de manter uma boa liquidação e segurança das 

operações. 
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O mercado de capitais é composto por operações que envolvem títulos de 

operações de crédito sem intermediação financeira e também pelas operações títulos 

representativos do capital das empresas. Entre esses títulos incluem as ações que 

são partes do capital das organizações, os commercial papers e as debêntures que 

representam os empréstimos realizados por meio do mercado. Tornando o mercado 

de capitais o elo onde junta investidores com capital excedente e de receptores que 

necessitam de recursos. Sendo o mercado de capitais algo essencial para o 

desenvolvimento de um estado, sendo a base de uma economia saudável. (Spritzer e 

Tauhata, 2017) 

 

2.1.1 Estrutura de Mercado de Capitais 

 

Atualmente, no Brasil a B3 é a principal fonte de negociação de ações de 

empresas nacionais, assim como ela existem inúmeras outras no mundo, como a 

Nasdaq nos Estados Unidos da América e no Japão a Bolsa de Valores de Tóquio. 

Antigamente as negociações eram todas feitas em lugares físicos e a corretagem 

ocorria através de um telefone, porém o acesso aos produtos desse mercado mudou 

com o passar do tempo, hoje os investidores abrem um cadastro em uma corretora e 

operam totalmente online, estas que fornecem ferramentas como os famigerados 

Home Brokers, que por sua vez são por onde se fazem as negociações. Tal 

ferramenta democratizou o mercado de ações, através dela qualquer pessoa em 

qualquer lugar pode negociar e acompanhar o mercado, basta a mesma buscar 

treinamentos e aprender a utilizar o mesmo. 

Como citado por Santos e Rodrigues dos Santos (2005) 

 

O mercado financeiro é uma entidade que permeia a economia e que 
reúne indivíduos ou empresas que se interessam em captar ou 
emprestar recursos financeiros por motivos e para fins diversos. Isto é, 
há de um lado um grupo de poupadores, aqueles cuja renda lhes 
permite satisfazer suas necessidades de consumo imediato e, ainda, 
reservar parte para aplicar no mercado. De outro, estão aqueles que 
necessitam de recursos adicionais para fazer frente a suas 
necessidades imediatas, sejam elas para consumo ou para 
investimentos produtivos. (Santos e Rodrigues dos Santos,2005) 
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2.1.1.1 B3 

 

A B3 é a única bolsa de mercados futuros presente no Brasil, sendo fruto da 

fusão da Bovespa Holding S.A. e a BM&F S.A. Atualmente possui 80% das 

negociações em ações da américa latina (Pinheiro, 2014).  

De acordo com Filho (2014), a bolsa de valores brasileira sempre se 

apresentou relevante no mercado mundial, caracterizada predominantemente pelo 

fator especulativo. Segundo a Anbima (2014), 58,1% dos investidores da B3 eram 

estrangeiros, sendo dentre esses 72,5% americanos . Essa grande participação de 

capital estrangeiro se torna muito interessante em âmbito macroeconômico, devido ao 

fato que é um grande capital estrangeiro injetado na economia nacional. 

Ao se referir ao índice Ibovespa, Carvalho (2014) cita: 

 

É o índice mais importante do mercado acionário brasileiro, com o 
objetivo de refletir o desempenho médio de uma carteira hipotética de 
ações de maior negociabilidade e representatividade do mercado, 
assim como os impactos da distribuição de proventos por parte das 
empresas emissoras dessas ações no retorno do índice. 
(Carvalho,2014, pag. 63) 

 

Este índice é o mais relevante no mercado brasileiro, já que contém a análise 

das ações negociadas na B3, tendo sido criado em 1968. Segundo a própria B3, o 

índice é reavaliado a cada quatro meses, corresponde a 80% do número de negócios 

realizados no mercado de ações brasileiro. Ele é composto pelas ações e units 

listadas na B3, estando excluídos BDRs (Brazilian Depositary Receipts, certificados 

de ações emitidas por empresas de outros países, porém negociadas em território 

brasileiro) e também companhias em recuperação judicial ou extrajudicial, regime 

especial de administração temporária, intervenção ou que sejam negociadas em 

qualquer situação especial de listagem, conforme a própria B3(2020) cita em seu 

manual. Para participar desta lista são solicitados os seguintes requisitos presentes 

no manual emitido em 2020 da mesma: 

1 Estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 3 
(três) carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice de 
Negociabilidade (IN), representem em conjunto 85% (oitenta e cinco 
por cento) do somatório total desses indicadores (ver Manual de 
Definições e Procedimentos dos Índices da B3).  
2 Ter presença em pregão de 95% (noventa e cinco por cento) no 
período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores.  
3 Ter participação em termos de volume financeiro maior ou igual a 
0,1% (zero vírgula um por cento), no mercado a vista (lote-padrão), no 
período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores.  
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4 Não ser classificado como Penny Stock (ver Manual de Definições e 
Procedimentos dos Índices da B3). Um ativo que seja objeto de Oferta 
Pública realizada durante o período de vigência das 3 (três) carteiras 
anteriores ao rebalanceamento será elegível, mesmo sem estar listado 
todo o período, desde que:  
a) a Oferta Pública de distribuição de ações ou units, conforme o caso, 
tenha sido realizada antes do rebalanceamento imediatamente 
anterior;  
b) possua 95% (noventa e cinco por cento) de presença desde seu 
início de negociação;  
c) atenda cumulativamente aos critérios 4.1, 4.3 e 4.4. (B3, 2020, pág. 
04) 

 

2.1.1.2 Índice Brasil 50 (IBrX 50 B3) 

 

Este índice é formado por uma carteira constituída pela cotação dos 50 ativos 

com maior taxa de negociação e de representatividade no mercado brasileiro de 

ações. É um índice de retorno total, tal maneira que busca refletir não somente as 

variações nos preços dos seus ativos no tempo, mas também o impacto causado pela 

distribuição dos proventos (B3, 2018) 

Composto por ações e units somente dentre as empresas listadas na B3, 

ficando excluídos BDRs e ativos de companhias em recuperação judicial ou 

extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que sejam 

negociados em qualquer outra situação especial de listagem previstos no manual de 

definições e procedimentos de índices da B3. (B3, 2018) 

 

2.1.2 Ações 

 

Ações são unidades do capital social da empresa, que são comercializados 

através de títulos. Realizada a compra, o investidor se torna coproprietário, podendo 

colher participações em lucros, e também participando de decisões da mesma, de 

acordo com seu tipo de ação, podendo ser divididas em: ordinário, nominativa e 

preferencial. 

Ações ordinárias são reconhecidas pela numeração “3” presente nas siglas 

de identificação de cada empresa. Segundo Germain (2001), são ações que permitem 

aos seus proprietários o direito a voto em assembleias gerais da empresa, podendo 

decidir o futuro da organização. Também é interessante salientar que este tipo de 

ação não torna o investidor responsável por dívidas da empresa. Também, a 

relevância do voto de algum investidor com ações ON, se o volume for uma parcela 
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inferior comparável com o patrimônio total da companhia, por sua vez o voto terá 

pouca relevância, ainda mais ao lado de investidores com grande volume na 

participação. Em casos de venda da empresa, que possuir este papel conta com um 

sistema de proteção, chamado de tag along, onde se garante que ao menos 80% do 

valor de mercado deve ser pago pela ação. 

Já as ações nominativas e preferenciais, reconhecidas pelo numeral “4” na 

sigla de identificação da empresa, não permitem o voto de seus proprietários, exceto 

se durante dois períodos as ações não propiciam lucros, neste caso os cotistas podem 

solicitar o direito ao voto. Entretanto a vantagem deste tipo de ação é a preferência no 

recebimento de dividendos, até mesmo em casos extremos onde ocorre a falência da 

sociedade, os cotistas deste tipo de ação têm a preferência no recebimento de seus 

créditos, mas claro, se a empresa ainda possuir recursos para realizar este 

pagamento. Ações PN são ações exigíveis pela empresa, sendo que a mesma pode 

a qualquer momento e por qualquer motivo realizar a compra delas de volta, porém 

são ações que têm maior liquidez, sendo boas opções para investimentos em curto 

prazo.  

Existe um terceiro tipo, porém ela é o caso de apenas uma empresa no Brasil, 

é a Consul do Brasil, que são as ações de fruição, que é o caso de um fundador idoso 

que já se apresenta fora das negociações, e com isso outros sócios compram estas 

ações para amortizar seu valor de mercado. Mas, mesmo quitadas, o fundador 

continua participando ativamente do destino da empresa, auxiliando na tomada de 

decisões, e também recebendo bonificações e dividendos da empresa. 

Deixando a questão de termos, para entrar nas vantagens de posse de ações, 

principalmente visadas por investidores a longo prazo, que seriam por sua vez, os 

dividendos, as bonificações e o direito à subscrição. 

Dividendos consistem na parte do lucro separada e destinada para deus 

sócios. Essa parcela deve ser retirada do lucro assim como a reserva de capital é. 

Porém a empresa deve respeitar um valor mínimo de 25% do lucro total no exercício, 

jamais sendo menos que este valor estipulado. 

No momento em que a empresa relata uma sobra de dinheiro dentre os 

valores circulados no mercado de capital, a empresa pode inserir em seu capital 

formado por ações, sendo dividido proporcionalmente às quantidades de cotas de 

cada acionista. Ela pode ocorrer de duas formas, através da bonificação de ações, 

onde se distribui mais títulos. Ou também através de dinheiro, ocorrendo uma 
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distribuição semelhante aos dividendos. Sendo no final das contas para a empresa 

apenas uma movimentação de contas contábeis. 

Já o direito de subscrição, é a vantagem que um acionista tem na compra de 

novas ações emitidas pela empresa. Conseguindo preços mais vantajosos, 

possibilitando ao investidor comprar ações a um preço menor que o seu preço médio 

geral, desta forma reduzindo essa média. Esse direito é feito através de um “papel” 

que afirma o direito ao acionista, podendo ele até comercializar o direito para um 

terceiro.  

 

2.1.3 Tipos de ordens de compra e venda 

 

Existem 3 principais tipos: Ordem de mercado, ordem limitada e ordem 

casada. 

Ordem de Mercado é a forma mais rápida de comprar ou vender ações, devido 

ao fato que a transação ocorre no momento, sendo negociada pelo preço em vigor no 

momento.  

Já a ordem limitada, onde é estipulado barreiras para a compra e venda de 

ações que sua corretora fará, sem ter a transação feita sem o valor do título atingir o 

seu preço desejado. Um grande ponto a se frisar entre estas ordens é o valor cobrado 

pela corretora para sua realização, sendo a ordem limitada a com valor mais 

significativo. 

Já a ordem casada é composta por duas execuções simultâneas, uma de 

venda e uma de compra, sendo que os valores são iguais para ambos. Esta ação é 

comumente utilizada para troca de posições entre investidores, ou seja, se um 

investidor possui ações X e pretende adquirir ações Y, então é feita uma permuta. 

 

2.1.4 Debêntures 

 

São títulos lançados no mercado por uma empresa que busca se capitalizar, 

então ela lança no mercado as debêntures. Elas podem ser emitidas somente por 

sociedades anônimas, podendo ser de capital aberto ou fechado.  

Estes títulos são lançados no mercado de capitais para médio e longo prazo. 

E funcionam como um título de dívida pública, propiciando uma rentabilidade muitas 

vezes muito atrativa. Rentabilidade que pode ser pré-fixada, com juros anuais 
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definidos antes da compra. Pós Fixada, com seu rendimento ligado a algum indicador 

econômico, como por exemplo o CDI. E por último um rendimento híbrido, que 

consiste no uso de um indicador econômico, muitas vezes o IPCA que reflete a 

inflação do país, e somado a isso uma porcentagem pré-definida. (Perobelli, 2002) 

 

2.2 Possibilidades de Ganhos na Bolsa de Valores 

 

Existem diversas maneiras de lucrar investindo em ações, da mesma forma 

que existem inúmeras formas de se descapitalizar. Segundo Braga(2019), um dos 

principais aspectos para possuir ganhos é não agir irracionalmente com sua carteira. 

Segundo Machado e Silva(2017), investimentos em bolsa de valores se 

baseiam principalmente na capacidade de identificar bons momentos para seus 

investimentos, buscando adquirir ativos de altíssima qualidade. Ou seja, efetuar uma 

boa compra, e claro considerar todos os termos tributário e de corretagem, 

considerando seus custos. 

Após a compra, a ação possui agregadores de valores futuros. Sendo eles: a 

rentabilidade dos dividendos, o crescimento de valor por ação e da mudança na 

avaliação, baseada no no lucro da empresa, calculando-se através da relação 

preço/lucro. (Braga, 2019) 

Como por exemplo citado por Machado e Silva(2017), uma ação da Microsoft, 

dentro de um período de 20 anos, se observa não somente a valorização da ação, 

mas também ela bateu lucros bilionários através de investimentos em outros produtos. 

Toda a situação da empresa reflete no lucro do investidor, como nesse caso, a ação 

da Microsoft além de possuir uma valorização abundante devido a importância que 

ela possui nos tempos atuais, ela fornece bons dividendos aos seus investidores 

devido seu lucro.  

Outro exemplo é o de Machado e Silva(2017). 

 

[...] Imagine-se que se deseje realizar um investimento em um 
quiosque de hamburguer que tem apenas uma ação em circulação. O 
proprietário do empreendimento se oferece para vender-lhe esta ação. 
O seu dividendo inicial é de 4%. O negócio cresce a 10% ao ano. Se 
segura a ação por 25 anos e expande a empresa antes de vendê-la O 
preço histórico das taxas de remuneração para o mercado de ações é 
14,10. Hoje, o S&P 500 está avaliado em um P/L de 14,07. Em seguida, 
aos preços correntes, há evidências consideráveis de que um 
investidor que compra e conserva seu dinheiro em um fundo de índice 
de baixo custo, como o S&P 500, para os próximos 25 anos ou mais e 
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reinveste todos os seus dividendos tem uma boa probabilidade de 
ganhar o histórico real (inflação ajustada) com uma taxa de retorno 
sobre o capital de 7% composta anualmente. (MACHADO; SILVA, 
2017, p.27). 

 

A longo prazo o investimento se torna interessante para pessoas que buscam 

maior solidez, desta forma a valorização de uma ação ocorre em cima do 

desenvolvimento da empresa e não em especulação de mercado. Porém, para 

investidores dispostos a correr maiores riscos, é possível se aproveitar da 

especulação, comprando com o valor em baixa e buscar um preço acima da média 

para efetuar a venda. (Borges, 2007) 

 

2.3 Fórmula Mágica De Joel Greenblatt 

 

Greenblatt (2006) sugere a construção de uma carteira de investimentos 

baseada em retorno de capital e resultado de rendimento. Após a mensuração destes 

itens é feito um ranking com as empresas listadas e selecionadas as melhores 

colocadas. Desta forma, ao utilizar os critérios da “Fórmula Mágica” e comprar ações 

com uma relação baixa de preço sobre lucro, com vantagens competitivas e alto ROIC 

(retorno sobre capital investido), será possível formar carteiras que ao mesmo tempo 

que possuem uma margem de segurança para o investidor, obterão um desempenho 

melhor que o índice de mercado. 

  

 

2.3.1 Retorno Sobre Capital 

 

O cálculo é feito sobre a proporção dos lucros operacionais antes de taxas e 

impostos (EBIT), em relação ao capital tangível aplicado (capital de giro líquido + 

ativos fixo líquidos). É preferível utilizar este indicador no lugar do ROE (Retorno sobre 

capital privado) e o ROA (Retorno sobre ativos) pois cada companhia opera com 

diferentes níveis de débito e diferentes níveis tarifários, utilizar os lucros antes das 

taxas e tarifas permite mensurar e comparar os lucros operacionais de diversas 

companhias simultaneamente sem distorções causadas pela desigualdade nas 

tarifas. (Greenblatt, 2006) 

Segundo Joel Greenblatt(2006): 
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A equação capital operacional líquido + ativos fixos líquidos (ou capital 
tangível empregado) foi usada no lugar do total de ativos (usado no 
cálculo ROA) ou de equity (usado no cálculo ROE). Aqui, a ideia era 
entender quanto capital é de fato necessário para conduzir o negócio 
de uma companhia. O capital operacional líquido foi usado porque a 
companhia tem de bancar deus recebíveis e seu estoque (então, o 
excesso de caixa desnecessário para conduzir o negócio foi excluído 
desse cálculo), mas não tem de demonstrar caixa para seus pagáveis, 
uma vez que esses são na verdade um empréstimo isento de juros 
(débitos sujeitos a juros, de curto prazo, foram excluídos dos passivos 
vigentes, para este cálculo). Além das exigências do capital 
operacional, a companhia também deve bancar a compra de ativos 
fixos necessários para conduzir seu negócio, como imóveis, fábricas e 
equipamentos. Assim, o custo líquido depreciado desses ativos fixos 
foi adicionado às exigências do capital operacional líquido já calculado 
com o intuito de se chegar a uma estimativa do capital tangível 
empregado.  

 

2.3.2 Resultado De Rendimento 

 

Segundo Greenblatt (2006) o resultado de rendimento é um cálculo referente 

a proporção dos lucros operacionais antes de taxas e impostos (EBIT) sobre o valor 

da organização (valor de mercado da equity + débito líquido remunerado a juros). 

Mantendo sempre a ideia de identificar o quanto um negócio lucra em relação ao preço 

de sua aquisição. 

Greenblatt (2006) para demonstrar e estabilidade do índice EBIT, o mesmo 

cita como exemplo: 

[...] no caso de um edifício comercial comprado por 1 milhão de dólares 
com uma hipoteca de 800 mil dólares e 200 mil dólares em participação 
acionária, o preço da participação é de 200 mil dólares, mas o valor da 
empresa é de 1 milhão de dólares. Se o edifício gera 100 mil dólares 
de EBIT (lucro antes de juros e impostos), então a EBIT/EV ou o 
resultado de rendimentos antes de impostos seria de 10%(100 mil/ 1 
milhão). Porém, o uso da dívida pode desvirtuar muito os retornos 
aparentes oriundos da compra desses mesmos ativos quando se 
considera somente o preço da participação. Supondo uma taxa de 
juros de 6% sobre a hipoteca de 800 mil dólares e uma taxa de 
impostos corporativo de 40%, os resultados de rendimento antes de 
impostos no nosso preço de aquisição da participação acionária de 200 
mil dólares parecem ser de 26%. Como os níveis da dívida mudam, os 
resultados de rendimento da participação acionária antes de impostos 
continuariam mudando, mas o custo de 1 milhão de dólares do edifício 
e a EBIT de 100 mil dólares gerada por esse edifício continuariam os 
mesmos. Em outras palavras, P/L (proporção preço/lucro) e E/P 
(Lucro/preço) são fortemente influenciados pelas mudanças de níveis 
da dívida e nos índices de impostos, ao passo que a EBIT/EV não é. 

 

Greenblatt (2006) também cita uma carteira formada por 30 ações 

selecionadas de acordo com seu método, esta carteira foi analisada durante o 

intervalo de 1988 até 2004, sendo atualizada periodicamente com as ações que 
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atingissem as melhores classificações em seus índices, obtendo um rendimento 

médio de 30,8% ao ano. 

 

2.4 Indicadores Utilizados Para A Fórmula Mágica 

 

Greenblatt (2006) cita o uso de earnings yields, que busca obter o lucro de 

cada ação sobre seu preço. Ela pode ser descrita com a seguinte fórmula: 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 + 𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
 

 

Sendo: 

EBIT = Earnings Before Interest and taxes (lucro antes de juros e impostos). 

Capitalização de Mercado: Número de ações ordinárias e preferenciais no 

mercado multiplicadas pelos seus respectivos valores. 

Dívida Líquida = montante das dívidas de curto e longo prazos, diminuindo o 

caixa e as aplicações financeiras. 

Porém, de acordo com Milane (2016), o uso do indicador Preço sobre lucro 

(P/L) é mais vantajoso para o cenário brasileiro, pois o mesmo é mais disseminado 

pelo país e as informações para a aplicação do mesmo são de mais fácil acesso neste 

cenário. Estes indicadores possuem pouca diferença, a principal a se citar é que a 

avaliação do P/L é o contrário da earnings Yield que quanto maior melhor, já o P/L 

menor corresponde a melhor ação para investimento. 

Já o outro indicador para o método de Greenblatt (2006) é o ROIC, que busca 

calcular o retorno sobre o capital investido de uma empresa, podendo ser descrito 

com a seguinte fórmula: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜
 

 

Sendo:  

EBIT = Earnings Before Interest and Taxes (lucro antes de juros e impostos). 

Capital Investido = É a soma do capital próprio e de terceiros investidos na 

empresa. 
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3 Metodologia 

 

Este trabalho visa construir um ranking utilizando a metodologia de Joel 

Greenblatt, identificando as melhores empresas de capital aberto no ano de 2015 para 

investimento, através dos indicadores P/L e ROIC. Realizando um backtest até o ano 

de 2020 e calculando os rendimentos obtidos com essas ações. 

Ao final do trabalho será comparado com o próprio índice IBrX-50 para 

mensurar se o rendimento compensou o seu risco, já que títulos públicos são de baixo 

risco, porém com rendimento menor. Assim busca-se responder a questão se 

compensou o investimento em ações utilizando a fórmula mágica ou se era mais 

vantajoso manter o capital em relação ao IBRx-50. Para complementar serão feitas 

observações nos períodos de 1 ano e também de 2 anos e meio, isto para observar 

se em etapas diferentes se obtém resultados diferentes. 

 

3.1 Caracterização Da Pesquisa 

 

No que diz respeito aos objetivos da pesquisa esta classifica-se como 

exploratória, que se baseia em criar uma familiaridade entre o pesquisador e o tema 

pesquisado, buscando avaliar se com análise de gráficos é possível atingir através do 

método de Joel Greenblatt, tentando transpor uma análise básica e acessível ao 

investidor. Mas também será dispensado características emocionais que o possível 

investidor possa ter durante a execução, já que ansiedade, medo, ganância, entre 

outros, são itens muito pessoais para esta análise. 

Quanto ao tratamento dos dados este será um trabalho quantitativo, pois serão 

feitas apenas análises buscando valores e volumes, e após a obtenção destes dados 

será feita uma análise de rendimentos, finalizando com uma análise estatística, para 

verificar a veracidade dos conceitos. A função será de traduzir os resultados e 

apresentá-los em tabelas e gráficos. Trabalho este que será feito através de 

ferramentas estatísticas. 

I. Modalidade de pesquisa na qual variáveis predeterminadas são 
mensuradas e expressas numericamente. Os resultados também são 
analisados com o uso preponderante de métodos quantitativos (ex.: 
estatística); (APPOLINÁRIO, 2004b, p. 155) 
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Essa pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, devido ao fato que será 

aprofundado um tema específico que é a Fórmula Mágica de Joel Greenblatt, sendo 

feita também através da análise de gráficos e comportamento de ativos durante o 

período analisado, sendo transcrita para planilhas de excel para melhor entendimento. 

Este trabalho tem como objetivo tornar mais acessível o conhecimento sobre 

investimentos no mercado de ações, mas com o intuito de obter lucros, visa tornar 

mais transparente. 

 

 

3.2 Unidade De Estudo 

 

Serão selecionadas 15 ações em relação ao índice IBrX-50 através do método 

da fórmula mágica, sendo estas a amostra da pesquisa. A população utilizada serão 

empresas de capital aberto presentes na B3. Será uma amostra não probabilística, 

onde existirá a escolha dos elementos que irão formar a amostra de acordo com as 

características já determinadas, ou seja será uma amostra intencional. 

A escolha será por julgamento, serão ações onde existirá a intenção da 

escolha. Ativos que podem contribuir significativamente para a amostra e análise, mas 

também para a explicação. 

 

3.3 Coleta De Dados 

 

A coleta de dados será foi feita através da análise de indicadores das 

empresas, obtidos através dos demonstrativos contábeis divulgados pelas mesmas, 

com acesso através do portal do msperlin.com, do Prof. da UFRGS Marcelo S. Perlin. 

Com os indicadores em mãos, tanto P/L quanto ROIC, o próximo passo foi elaborar 

um ranking com notas para cada indicador, sendo o menor P/L com a maior nota e 

diminuindo conforme o indicador aumenta, já no ROIC quanto maior melhor é sua 

nota. Com cada indicador classificado é feita a soma destas notas para obter a 

avaliação geral e por fim é feito a classificação  para obter as 15 ações selecionadas. 

Após sendo feito o acompanhamento destas ações durante 5 anos, sendo 

observado a forma como se desenvolvem neste período. Após ser tabuladas em 

planilhas do excel junto as despesas de negociação, foi feita a correção pela inflação 

do período de seus valores de compra. 
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3.4 Análise De Dados 

 

A tabulação da pesquisa foi feita via planilhas de excel e análises gráficas. Os 

dados serão apresentados em tabelas, onde será mensurado lucros ou prejuízos de 

acordo com a movimentação da ação e das despesas de negociação. Os dados foram 

tratados de forma quantitativa, através das tabelas determinará percentuais para 

análise se o método gerou um rendimento maior que o IBRx-50, para chegar a 

conclusão de se realmente a aplicação deste método é mais vantajosa que o 

investimento em títulos com risco próximo a zero, porém com um rendimento nem 

sempre tão atraente.  

 

4 Catarização Do Mercado De Capitais E Do Ibrx-50  

 

O Mercado de Capitais é aquilo que envolve as negociações de títulos de 

empresas privadas através de ações e debêntures. Tendo como responsável pela 

garantia do bom andamento das negociações a Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, que estipula os requisitos à serem cumpridos, criada em 1976 através da lei 

número 6.385/76. (Ministério da Economia Nacional, sobre a CVM) 

A CVM é vinculada ao Ministério da Economia Nacional, é uma entidade 

autônoma em regime especial, com personalidade jurídica e patrimônios próprios, 

com autoridade administrativa independente. (Ministério da Economia Nacional, sobre 

a CVM) 

A grande maioria dos títulos privados e públicos são emitidos via virtual 

atualmente. Através disso os títulos necessitam de dois sistemas para serem feitas as 

suas quitações, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para os títulos 

públicos, e a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados 

(CETIP) para os títulos de organizações privadas (Spritzer e Tauhata, 2017). 

Atualmente a estrutura do Mercado de Capitais tem como principal fonte de 

negociações no Brasil a B3. A apenas algumas décadas atrás a forma de trabalho da 

B3 era totalmente física, com as corretagens sendo feitas através de ligações 

telefônicas ou indo presencialmente ao local, porém, com o passar do tempo e a 

facilidade que a globalização trouxe ao investidor, permitindo o cadastro em corretoras 
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online, onde as negociações são realizadas através do Home Broker (Spritzer e 

Tauhata, 2017). 

A B3 é resultado da fusão da Bovespa Holding S.A. e a BM&F S.A. Atualmente 

possui 80% das negociações em ações da américa latina (Pinheiro, 2014). 

De acordo com Filho (2014), a bolsa de valores brasileira sempre se 

apresentou relevante no mercado mundial, caracterizada predominantemente pelo 

fator especulativo. Segundo a Anbima (2014), 58,1% dos investidores da B3 eram 

estrangeiros, sendo dentre esses 72,5% americanos. Essa grande participação de 

capital estrangeiro se torna muito interessante em âmbito macroeconômico, devido ao 

fato que é um grande capital estrangeiro injetado na economia nacional. 

Já o índice IBRX-50 é formado por uma carteira constituída pela cotação dos 

50 ativos com maior taxa de negociação e de representatividade no mercado brasileiro 

de ações. É um índice de retorno total, tal maneira que busca refletir não somente as 

variações nos preços dos seus ativos no tempo, mas também o impacto causado pela 

distribuição dos proventos (B3, 2018). 

Composto por ações e units somente dentre as empresas listadas na B3, 

ficando excluídos BDRs e ativos de companhias em recuperação judicial ou 

extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que sejam 

negociados em qualquer outra situação especial de listagem previstos no manual de 

definições e procedimentos de índices da B3 (B3, 2018). 



27 

 

 

5 Apresentação E Análise Dos Resultados 

 

Neste capítulo serão abordados os resultados obtidos aplicando a Fórmula 

Mágica de Joel Greenblat em relação ao índice IBRX-50. Dentro do período de 5 anos 

foi feito uma análise na progressão destes ativos com o objetivo de identificar os 

períodos com melhor desempenho e também obter a resposta se a técnica de análise 

de Joel Greenblat é mais efetiva que uma aplicação no próprio índice. 

   

5.1 Composição Ibrx-50 E Ações Selecionadas 

 

Inicialmente a pesquisa teve início com a obtenção da composição do IBRX-

50 no primeiro quadrimestre de 2015. A composição será exposta na tabela abaixo: 

 

Tabela 01: Composição do índice no primeiro quadrimestre de 2015. 

 

Ordem Código Ação Tipo 

1 ABEV3 AMBEV S/A ON 

2 BBAS3 BRASIL ON NM 

3 BBDC3 BRADESCO ON N1 

4 BBDC4 BRADESCO PN N1 

5 BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM 

6 BRAP4 BRADESPAR PN N1 

7 BRFS3 BRF SA ON NM 

8 BRKM5 BRASKEM PNA N1 

9 BRML3 BR MALLS PAR ON NM 

10 BVMF3 BMFBOVESPA ON NM 

11 CCRO3 CCR AS ON NM 

12 CIEL3 CIELO ON NM 

13 CMIG4 CEMIG PN N1 

14 CSAN3 COSAN ON NM 

15 CSNA3 SID NACIONAL ON 

16 CTIP3 CETIP ON NM 

17 CYRE3 CYRELA REALT ON NM 

18 EMBR3 EMBRAER ON NM 

19 EQTL3 EQUATORIAL ON NM 

20 ESTC3 ESTACIO PART ON NM 

21 FIBR3 FIBRIA ON NM 

22 GGBR4 GERDAU PN N1 
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23 GOAU4 GERDAU MET PN N1 

24 HYPE3 HYPERMARCAS ON NM 

25  ITSA4 ITAUSA PN N1 

26  ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N1 

27  JBSS3 JBS ON NM 

28  KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 

29  KROT3 KROTON ON NM 

30  LAME4 LOJAS AMERIC PN 

31  LREN3 LOJAS RENNER ON NM 

32  MRVE3 MRV ON NM 

33  MULT3 MULTIPLAN ON N2 

34  NATU3 NATURA ON NM 

35  OIBR3 OI ON N1 

36  PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN N1 

37  PETR3 PETROBRAS ON 

38  PETR4 PETROBRAS PN 

39  QUAL3 QUALICORP ON ER NM 

40  RADL3 RAIADROGASIL ON NM 

41  RENT3 LOCALIZA ON NM 

42  RUMO3 RUMO LOG ON NM 

43  SMLE3 SMILES ON NM 

44  SUZB5 SUZANO PAPEL PNA N1 

45  TIMP3 TIM PART S/A ON NM 

46  UGPA3 ULTRAPAR ON NM 

47  USIM5 USIMINAS PNA N1 

48  VALE3 VALE ON ED N1 

49  VALE5 VALE PNA ED N1 

50  VIVT4 TELEF BRASIL PN 

 

Observando a tabela 01 a grande presença de bancos e empresas de 

exploração e refinamento commodities. Com ênfase na ABEV3 que sem mantém até 

hoje como o título mais negociado no mercado brasileiro. Vale ressaltar que a BVMF3 

e CTIP3 por não se caracterizarem como uma empresa e não possuir métodos para 

calcular o P/L e o ROIC foram excluídas da análise, já que não cumpre com os 

requisitos estipulados na metodologia. 

Após o obter as ações que compões o IBRx-50, foi aplicada a Fórmula Mágica, 

iniciando pelo P/L, que como comentado acima foi utilizado no lugar do indicador 

earning yield. E por fim os ativos receberam suas devidas notas, sendo o menor P/L 

a nota 35 e conforme o seu valor subia a nota diminuía até 1, os P/L negativos 

receberam nota 1 também pois essas empresas registraram prejuízo, por este motivo 

em que as empresas com P/L negativos foram elencadas com notas 1 tivemos uma 
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faixa de avaliação menor que o próprio número de ativos. Conforme tabela 02 

apresentada abaixo. 

 

Tabela 02: Notas conforme o indicador de P/L. 

 

Ordem Código Ação Tipo P/L Nota 

2 BBAS3 BRASIL ON NM 3,00 
35 

13  CMIG4 CEMIG PN N1 3,13 
34 

31  LREN3 LOJAS RENNER ON NM 3,76 
33 

25  ITSA4 ITAUSA PN N1 5,24 
32 

4 BBDC4 BRADESCO PN N1 5,37 
31 

3  BBDC3 BRADESCO ON N1 5,71 
30 

26  ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N1 6,22 
29 

17 CYRE3 CYRELA REALT ON NM 6,70 
28 

32  MRVE3 MRV ON NM 7,12 
27 

8  BRKM5 BRASKEM PNA N1 7,34 
26 

27  JBSS3 JBS ON NM 7,84 
25 

45  TIMP3 TIM PART S/A ON NM 8,01 
24 

19  EQTL3 EQUATORIAL ON NM 8,40 
23 

33  MULT3 MULTIPLAN ON N2 8,42 
22 

20 ESTC3 ESTACIO PART ON NM 10,03 
21 

29  KROT3 KROTON ON NM 11,09 
20 

5  BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM 11,57 
19 

43  SMLE3 SMILES ON NM 11,58 
18 

50  VIVT4 TELEF BRASIL PN 11,74 
17 

41  RENT3 LOCALIZA ON NM 13,06 
16 
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12  CIEL3 CIELO ON NM 15,04 
15 

7  BRFS3 BRF SA ON NM 15,54 
14 

39 QUAL3 QUALICORP ON ER NM 17,07 
13 

14  CSAN3 COSAN ON NM 17,69 
12 

34  NATU3 NATURA ON NM 19,25 
11 

46  UGPA3 ULTRAPAR ON NM 22,37 
10 

1  ABEV3 AMBEV S/A ON 22,58 
9 

24  HYPE3 HYPERMARCAS ON NM 24,51 
8 

11  CCRO3 CCR SA ON NM 25,34 
7 

40  RADL3 RAIADROGASIL ON NM 34,46 
6 

36  PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN N1 41,96 
5 

21  FIBR3 FIBRIA ON NM 84,00 
4 

18  EMBR3 EMBRAER ON NM 92,53 
3 

30  LAME4 LOJAS AMERIC PN 94,21 
2 

9 BRML3 BR MALLS PAR ON NM 
1.063,0

3 1 

6  BRAP4 BRADESPAR PN N1 -0,67 
1 

22  GGBR4 GERDAU PN N1 -1,76 
1 

23 GOAU4 GERDAU MET PN N1 -0,29 
1 

28 
 

KLBN11 
KLABIN S/A UNT N2 -17,70 

1 

35  OIBR3 OI ON N1 -0,40 
1 

37  PETR3 PETROBRAS ON -3,21 
1 

38 PETR4 PETROBRAS PN -2,51 
1 

42 
 

RUMO3 
RUMO LOG ON NM -3,65 

1 

15  CSNA3 SID NACIONAL ON -4,57 
1 

44  SUZB5 SUZANO PAPEL PNA N1 -22,25 
1 
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47  USIM5 USIMINAS PNA N1 -0,49 
1 

48 VALE3 VALE ON ED N1 -1,55 
1 

49  VALE5 VALE PNA ED N1 -17,07 
1 

 

É possível observar na tabela 02 as ações com melhor P/L possuindo a nota 

de 35 até as últimas colocadas com nota 01. 

Em seguida fora distribuída as notas de acordo com o maior ROIC para o 

menor, sendo a maior nota de 48 até nota 01. 

 

Tabela 03: Notas conforme o indicador ROIC. 

 

Ordem Código Ação Tipo ROIC Nota 

43  SMLE3 SMILES ON NM 78,93% 
48 

1  ABEV3 AMBEV S/A ON 28,09% 
47 

5  BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM 26,18% 46 

8  BRKM5 BRASKEM PNA N1 18,23% 
45 

25  ITSA4 ITAUSA PN N1 17,76% 
44 

31  LREN3 LOJAS RENNER ON NM 16,22% 43 

44  SUZB5 SUZANO PAPEL PNA N1 14,66% 
42 

40  RADL3 RAIADROGASIL ON NM 13,71% 
41 

34  NATU3 NATURA ON NM 13,67% 40 

13  CMIG4 CEMIG PN N1 13,53% 
39 

7  BRFS3 BRF SA ON NM 13,23% 
38 

46  UGPA3 ULTRAPAR ON NM 13,13% 37 

11  CCRO3 CCR SA ON NM 12,75% 
36 

30  LAME4 LOJAS AMERIC PN 12,58% 
35 

20 ESTC3 ESTACIO PART ON NM 12,47% 34 
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41  RENT3 LOCALIZA ON NM 12,20% 
33 

21  FIBR3 FIBRIA ON NM 11,76% 
32 

12  CIEL3 CIELO ON NM 10,86% 31 

29  KROT3 KROTON ON NM 10,80% 
30 

39 QUAL3 QUALICORP ON ER NM 10,31% 
29 

45  TIMP3 TIM PART S/A ON NM 9,24% 28 

33  MULT3 MULTIPLAN ON N2 8,60% 
27 

19  EQTL3 EQUATORIAL ON NM 7,97% 
26 

14  CSAN3 COSAN ON NM 7,89% 25 

9 BRML3 BR MALLS PAR ON NM 6,88% 
24 

27  JBSS3 JBS ON NM 6,73% 
23 

24  HYPE3 HYPERMARCAS ON NM 6,65% 22 

36  PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN N1 6,48% 
21 

17 CYRE3 CYRELA REALT ON NM 5,52% 
20 

50  VIVT4 TELEF BRASIL PN 5,42% 19 

32  MRVE3 MRV ON NM 5,41% 
18 

15  CSNA3 SID NACIONAL ON 4,99% 
17 

28 
 

KLBN11 
KLABIN S/A UNT N2 3,41% 16 

35  OIBR3 OI ON N1 2,19% 
15 

26  ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N1 1,31% 
14 

18  EMBR3 EMBRAER ON NM 0,98% 13 

4 BBDC4 BRADESCO PN N1 0,85% 
12 

3  BBDC3 BRADESCO ON N1 0,85% 
11 

2 BBAS3 BRASIL ON NM 0,63% 10 

42 
 

RUMO3 
RUMO LOG ON NM -1,45% 

9 
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37  PETR3 PETROBRAS ON -2,56% 
8 

38 PETR4 PETROBRAS PN -2,56% 7 

49  VALE5 VALE PNA ED N1 -5,84% 
6 

22  GGBR4 GERDAU PN N1 -8,07% 
5 

23 GOAU4 GERDAU MET PN N1 -8,24% 4 

48 VALE3 VALE ON ED N1 
-

19,03% 3 

47  USIM5 USIMINAS PNA N1 
-

21,08% 2 

6  BRAP4 BRADESPAR PN N1 
-

26,87% 
1 

 

Tabela 04: Notas finais e ranking. 

 

Classificação Código Ação Tipo Nota P/L 
Nota 
ROIC 

Nota 
Final 

1 ITSA4 ITAUSA PN N1 
32 44 76 

2  LREN3 LOJAS RENNER ON NM 
33 

43 
76 

3  CMIG4 CEMIG PN N1 
34 39 73 

4  BRKM5 BRASKEM PNA N1 
26 45 71 

5 SMLE3 SMILES ON NM 
18 48 66 

6  BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM 
19 

46 
65 

7  ABEV3 AMBEV S/A ON 
9 47 56 

8  ESTC3 ESTACIO PART ON NM 
21 

34 
55 

9 BRFS3 BRF SA ON NM 
14 38 52 

10  TIMP3 TIM PART S/A ON NM 
24 

28 
52 

11 NATU3 NATURA ON NM 
11 

40 
51 

12  KROT3 KROTON ON NM 
20 30 50 

13  RENT3 LOCALIZA ON NM 
16 33 49 

14  MULT3 MULTIPLAN ON N2 
22 27 49 
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15  EQTL3 EQUATORIAL ON NM 
23 26 49 

16 JBSS3 JBS ON NM 
25 23 48 

17  CYRE3 CYRELA REALT ON NM 
28 20 48 

18  RADL3 RAIADROGASIL ON NM 
6 41 47 

19  UGPA3 ULTRAPAR ON NM 
10 

37 
47 

20  CIEL3 CIELO ON NM 
15 

31 
46 

21 MRVE3 MRV ON NM 
27 18 45 

22  BBAS3 BRASIL ON NM 
35 

10 
45 

23  SUZB5 SUZANO PAPEL PNA N1 
1 42 43 

24  CCRO3 CCR SA ON NM 
7 36 43 

25  ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N1 
29 14 43 

26  QUAL3 QUALICORP 
ON ER 

NM 13 29 42 

27 BBDC3 BRADESCO ON N1 
30 12 42 

28  BBDC4 BRADESCO PN N1 
31 11 42 

29  LAME4 LOJAS AMERIC PN 
2 35 37 

30  CSAN3 COSAN ON NM 
12 

25 
37 

31 FIBR3 FIBRIA ON NM 
4 32 36 

32 VIVT4 TELEF BRASIL PN 
17 

19 
36 

33  HYPE3 HYPERMARCAS ON NM 
8 

22 
30 

34  PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN N1 
5 21 26 

35 BRML3 BR MALLS PAR ON NM 
1 24 25 

36  CSNA3 SID NACIONAL ON 
1 17 18 

37 KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 
1 

16 
17 

38  OIBR3 OI ON N1 
1 15 16 

39  EMBR3 EMBRAER ON NM 
3 

13 
16 
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40  RUMO3 RUMO LOG ON NM 
1 9 10 

41 PETR3 PETROBRAS ON 
1 8 9 

42  PETR4 PETROBRAS PN 
1 

7 
8 

43  VALE5 VALE 
PNA ED 

N1 1 6 7 

44  GGBR4 GERDAU PN N1 
1 5 6 

45  GOAU4 GERDAU MET PN N1 
1 

4 
5 

46  VALE3 VALE 
ON ED 

N1 1 3 4 

47  USIM5 USIMINAS PNA N1 
1 2 3 

48 BRAP4 BRADESPAR PN N1 
1 

1 
2 

 

Na tabela 04 foi feito a soma das duas notas anteriores que a empresas 

anteriores e por fim foi feito o ranking da melhor colocada até as de classificação 

inferior. 

Abaixo na tabela 05 foram isoladas as 15 ações com melhor classificação. 

 

Tabela 05: As 15 ações selecionadas pela Fórmula Mágica de Joel Greenblat. 

 

Classificação Código Ação Tipo 

1 ITSA4 ITAUSA PN N1 

2 LREN3 LOJAS RENNER ON NM 

3 CMIG4 CEMIG PN N1 

4 
 

BRKM5 
BRASKEM PNA N1 

5  SMLE3 SMILES ON NM 

6  BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM 

7 ABEV3 AMBEV S/A ON 

8 ESTC3 ESTACIO PART ON NM 

9 BRFS3 BRF SA ON NM 
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10  TIMP3 TIM PART S/A ON NM 

11 NATU3 NATURA ON NM 

12 KROT3 KROTON ON NM 

13  RENT3 LOCALIZA ON NM 

14 MULT3 MULTIPLAN ON N2 

15  EQTL3 EQUATORIAL ON NM 

 

Na tabela 05 pode-se constar que não teve um setor da economia se 

destacando na seleção, possuindo operadoras telefônicas, lojas de varejo, 

companhias de energia elétrica, bancos, e até mesmo empresas de cosméticos.  

 

5.2 Variações Por Ações E Grupamentos De Ações 

 

Conforme citado na metodologia, a análise foi realizada em cima de suposições de 

carteiras com as 05 melhores classificadas no ranking, 10 melhores classificadas e 15 

melhores classificadas.  Desta forma foram agrupadas nestas carteiras e calculado 

qual fora a variação que elas obtiveram ano após ano e pôr fim a variação final no 

período de 05 anos. Para melhor entendimento será expressa a tabela 06 

apresentando essas variações. 

 

Tabela 06: Variações de ações e carteiras. 

 

VARIAÇÕES 

Colocação Código Ação 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 RENT 5 ANOS 

1  LREN3 L. RENNER 9,49% 46,35% 53,40% 23,74% 47,11% 347,45% 

2  ITSA4 ITAUSA -15,60% 48,10% 37,44% 27,82% 24,23% 172,80% 

3 CMIG4 CEMIG -53,10% 49,66% -4,41% 95,70% -11,47% 16,24% 

4 BRKM5 BRASKEM 63,94% 25,46% 23,68% 11,75% -35,31% 83,91% 

5  SMLE3 SMILES -23,84% 25,96% 56,45% -46,31% -0,94% -20,16% 

RENTABILIDADE 05 AÇÕES 65,62% 

6  BBSE3 BBSEGURIDADE -20,83% 29,37% 9,45% 10,42% 41,35% 74,96% 

7  ESTC3 ESTACIO PART -35,83% 11,15% 100,91% -22,84% 91,61% 111,87% 

8  ABEV3 AMBEV S/A 11,00% -1,79% 36,72% -27,00% 22,05% 32,79% 

9  TIMP3 TIM PART S/A -40,80% 13,84% 65,72% -9,37% 34,97% 36,62% 

10  BRFS3 BRF SA -11,00% -11,66% -22,19% -39,95% 60,32% -41,10% 
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RENTABILIDADE 10 AÇÕES 37,44% 

11 NATU3 NATURA -17,37% -3,53% 44,69% 45,06% 67,23% 179,78% 

12  KROT3 KROTON -35,31% 44,96% 39,97% -47,80% 33,48% -8,55% 

13  EQTL3 EQUATORIAL 22,97% 69,57% 21,27% 14,49% 59,03% 360,40% 

14 MULT3 MULTIPLAN -12,51% 58,85% 24,86% 5,76% 36,82% 151,11% 

15  RENT3 LOCALIZA -31,82% 52,90% 106,66% 29,27% 70,53% 374,93% 

RENTABILIDADE 15 AÇÕES 66,63% 

 

Observando essas variações já pode-se afirmar que as mesmas não seguiram 

firmemente o que Joel Greenblat afirma em seu livro sobre a fórmula, onde o 

agrupamento melhor classificado teria um rendimento maior que os grupos 

subsequentes. Neste caso o primeiro grupo de ações e o terceiro obtiveram resultados 

muito semelhantes. Também é interessante avaliar que dentre as 15 ações apenas 

03 tiveram resultados negativos no final dos 5 anos, o ganho nas outras 12 ações foi 

superior e cobriu essas perdas. Porém ao fazer uma média de rendimento mensal por 

carteira nesses 05 anos se obtém 1,09% para a carteira de 05 ações, 0,62% de 

rendimento na carteira de 10 ações e 1,11% na carteira de 15 ações. 

 

5.3 Comparativos entre as carteiras, IBRX-50 e a Inflação 

 

Agora serão apresentados os rendimentos acumulados durante os 05 anos, 

em um cenário de compra em 2015 e possíveis vendas nos anos de 2016, 2017, 2018, 

2019 e 2020. Porém mostrando anualmente para identificar os melhores períodos 

para cada aplicação, podendo identificar qual o melhor período para a venda da 

carteira ou do índice no período de 05 anos. E abaixo a evolução da inflação, também 

de forma acumulada com o passar dos anos para comparativo se as aplicações têm 

a capacidade de manter o poder de compra. Conforme tabela 04. 
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Tabela 07: Comparação de investimentos de forma acumulada com evolução 

da inflação como parâmetro. 

 

COMPARAÇÃO ACUMULADA  

CARTEIRA 2016 2017 2018 2019 2020 

RENTABILIDADE 05 AÇÕES -5,56% 24,17% 75,41% 62,75% 65,62% 

RENTABILIDADE 10 AÇÕES -12,23% 0,23% 29,52% 12,01% 37,44% 

RENTABILIDADE 15 AÇÕES -13,73% 2,90% 36,56% 25,72% 66,63% 

IBRX-50 -12,97% 21,18% 58,44% 84,18% 135,57% 

INFLAÇÃO 6,29% 9,24% 12,99% 17,30% 21,82% 

 

Logo de início na tabela 07 pode-se observar que de 2015 para 2016 todas 

as opções estiveram em queda, porém a carteira das 05 primeiras ações selecionadas 

pela Fórmula Mágica conseguiu o menor prejuízo, sendo -5,56%. 

Após na situação de uma compra em 2015 e uma possível venda em 2017 

nota-se que todas as opções começaram a ter resultados positivos, sendo a carteira 

das 05 primeiras ações a melhor opção.  

Agora na situação de uma compra em 2015 e a venda em 2018 é possível ver 

a contínua crescente das carteiras baseadas na Fórmula Mágica, com a carteira de 

05 ações melhores classificadas ainda com o melhor resultado para uma possível 

venda. Observa-se que o IBRX-50 começou a ter mais expressão nos resultados. 

Chegando no cenário de compra em 2015 e venda no ano de 2019 já pode-

se observar que as carteiras baseadas na Fórmula Mágica regrediram enquanto o 

IBRX-50 conseguiu ganhos de 84,18% acumulados, ficando em uma média mensal 

de 1,75% até o momento. 

Por fim, com a compra de 2015 e venda no início de 2020, pode-se constatar 

que a carteira das 15 ações melhores classificadas conseguiu emparelhar os ganhos 

com a de 05 ações. Mesmo assim não conseguiram acompanhar a grande crescente 

que o IBRX-50 teve neste quinto ano, subindo 51,39% e totalizando 135,57% de 

ganhos nesse período de 05 anos, o que representa uma média mensal de 2,25% 

desde o início. Pouco investimentos fornecem ganhos acima de 2% ao mês, podendo 

concluir que realmente são ganhos significativos e duas vezes superior aos ganhos 

obtidos nas carteiras formadas pela Fórmula Mágica. 

Por fim a inflação se mostrou superior a todos os investimentos apenas no 

primeiro ano, onde todos tiveram resultados negativos, em 2017 ela superou apenas 
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as carteiras de 10 e 15 ações que obtiveram resultados insignificantes nesse período. 

No ano de 2018 ela não superou nenhuma das opções de aplicação e volta a ser 

preocupante apenas no ano de 2019, onde supera a carteira de 10 ações. Por fim no 

ano de 2020 ela não apresenta risco para nenhuma aplicação. 

Agora para melhor esclarecer será apresentada uma tabela simulando um 

investimento de R$1.000,00 em cada uma das aplicações mencionadas. Pelo fato de 

extrema pessoalidade que o IRPF possui acabou ficando de fora desta simulação. 

Também se utilizou como tarifas para a corretora taxas altas de mercado, isto para 

seguir o princípio da prudência da contabilidade. Também ao lado para parâmetro terá 

o quanto o capital deveria ter sido reajustado para compensar a inflação e manter o 

poder de compra igual. 

 

Tabela 08: Simulações de investimento. 

 

Compra 2015-Venda 2016 

  05 AÇÕES  10 AÇÕES  15 AÇÕES IBX-50 Correção Inflação 

Compra 2015 R$1.000,00  R$1.000,00  R$1.000,00  R$1.000,00  R$1.000,00  

Venda 2016  R$944,39   R$877,68   R$862,74   R$870,33   R$1.062,90  

Tarifa Compra  R$11,90   R$11,90   R$11,90   R$11,90   R$ -    

Tarifa Venda  R$  11,90   R$ 11,90   R$  11,90   R$ 11,90   R$ -    

Cap. Líq. antes de IR  R$920,59   R$853,88   R$838,94   R$846,53   R$1.062,90  

Compra 2015-Venda 2017 

  05 AÇÕES  10 AÇÕES  15 AÇÕES IBX-50 Correção Inflação 

Compra 2015  R$1.000,00   R$1.000,00   R$1.000,00   R$1.000,00   R$1.000,00  

Venda 2017  R$1.241,69   R$1.002,26   R$1.029,01   R$1.211,76   R$1.092,40  

Tarifa Compra  R$11,90   R$11,90   R$11,90   R$11,90   R$ -    

Tarifa Venda  R$11,90   R$11,90   R$11,90   R$11,90   R$ -    

Cap. Líq. antes de IR  R$1.217,89   R$978,46   R$1.005,21   R$1.187,96   R$1.092,40  

Compra 2015-Venda 2018 

  05 AÇÕES  10 AÇÕES  15 AÇÕES IBX-50 Correção Inflação 

Compra 2015  R$1.000,00   R$1.000,00   R$1.000,00   R$1.000,00   R$1.000,00  

Venda 2018  R$1.754,09   R$1.295,22   R$1.365,62   R$1.584,39   R$1.129,90  

Tarifa Compra  R$   11,90   R$11,90   R$11,90   R$ 11,90   R$ -    

Tarifa Venda  R$    11,90   R$11,90   R$11,90   R$11,90   R$ -    

Cap. Líq. antes de IR  R$1.730,29   R$1.271,42   R$1.341,82   R$1.560,59   R$1.129,90  

Compra 2015-Venda 2019 

  05 AÇÕES  10 AÇÕES  15 AÇÕES IBX-50 Correção Inflação 

Compra 2015  R$1.000,00   R$1.000,00   R$1.000,00   R$1.000,00   R$1.000,00  

Venda 2019  R$1.627,52   R$1.120,11   R$1.257,20   R$1.841,78   R$1.173,00  

Tarifa Compra  R$11,90   R$11,90   R$11,90   R$11,90   R$-    
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Tarifa Venda  R$11,90   R$11,90   R$11,90   R$11,90   R$-    

Cap. Líq. antes de IR  R$1.603,72   R$1.096,31   R$1.233,40   R$1.817,98   R$1.173,00  

Compra 2015-Venda 2020 

  05 AÇÕES  10 AÇÕES  15 AÇÕES IBX-50 Correção Inflação 

Compra 2015  R$1.000,00   R$1.000,00   R$1.000,00   R$1.000,00   R$1.000,00  

Venda 2020  R$1.656,21   R$1.374,37   R$1.666,25   R$2.355,75   R$1.218,20  

Tarifa Compra  R$11,90   R$11,90   R$11,90   R$11,90   R$-    

Tarifa Venda  R$11,90   R$11,90   R$11,90   R$11,90   R$-    

Cap. Líq. antes de IR  R$1.632,41   R$1.350,57   R$1.642,45   R$2.331,95   R$1.218,20  

 

Desta forma é possível observar que no segundo e terceiro ano de 

investimento as 05 primeiras ações selecionadas pelo método de Joel Greenblat teve 

o melhor desempenho, superando a inflação.  

No quarto e quinto ano de investimento o IBX-50 se destaca 

consideravelmente das demais carteiras citadas, chegando numa superioridade de 

42,85% sobre o segundo colocado no quinto ano, apresentando ser a melhor opção 

de investimento. 

Consiste na parte que trata da análise e interpretação dos dados da pesquisa, 

é onde são relacionados os resultados com os objetivos da pesquisa, segundo 

Lakatos (1990). Nessa parte do trabalho os dados serão apresentados de acordo com 

sua análise estatística, incorporando no texto as tabelas, os quadros, os gráficos e 

outras ilustrações necessárias à compreensão do raciocínio. 
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5 Conclusão  

 

Greenblat (2010) em sua obra sugere que a fórmula mágica é a opção mais 

simples para obter bons ganhos no mercado de capitais com a negociação de ações. 

O mesmo comenta que sua forma de seleção superou o investimento no S&P500 

americano de 1988 até 2004. Possuindo um retorno médio anual de incríveis 30%. 

Porém este cenário é no mercado americano, o back-testing apresentado aqui 

busca dar a perspectiva, trazendo o mercado de ações brasileiro. E para já aplicar o 

filtro sugerido por Greenblat(2010), foi usado o IBX-50 para excluir as opções com 

menor valor de mercado (Inferior a  US$ 40 milhões). 

Logo, analisando o resultado, nem todas as carteiras formadas pelo método de 

Greenblat apresentam resultados superiores aos do IBX-50. No primeiro(2015-2016) 

ano onde todas as opções apresentaram resultados negativos, já no segundo e 

terceiro ano apenas a carteira com as 05 ações melhor posicionadas no ranking do 

método de Greenblat superaram o índice IBX-50, sendo que no segundo ano as 

carteiras com 10 e 15 ações foram inferiores à própria inflação. Desta forma a maior 

desempenho das opções foi a do investimento no IBX-50 durante o período de 2015 

até 2020, conseguindo uma média de rendimento mensal de 2,25%, por ano 

representando um ganho de 27,11% em média, próximo ao que o método de 

Greenblat obteve anualmente no período de 1988 até 2004. (Greenblat, 2010) 

Como Milane (2016) cita, possivelmente a dificuldade de aplicar a fórmula de 

Joel Greenblat no mercado brasileiro é o fato que ela ignora a macroeconomia. Sendo 

que o Cálculo do ROIC como o mesmo sugere não leva em conta aspectos como altas 

cargas tributárias grandes inflações. Podendo causar erroneamente um benefício para 

algumas empresas ao desconsiderar a tributação da mesma. E como Greenblat 

(2010) cita, que sua metodologia não é corrigida pela inflação momento algum. Estes 

dois fatores podem tornar difícil o uso da Fórmula Mágica no mercado brasileiro, já 

que neste cenário as empresas devem lidar com altas cargas tributárias, encargos 

trabalhistas muito diferentes aos que os americanos estão acostumados, e acima de 

tudo a uma economia de país emergente, caracterizada por instabilidades.  

Portando, em vista da diferença clara entre os mercados americano e brasileiro, 

torna-se difícil transpor esta metodologia que exclui precedentes muito relevantes 

para o cenário sul-americano ou de países emergentes. Desta forma, apesar das 

carteiras obterem ganhos no final do período de 05 anos, a vantagem é optar pelo 
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IBX-50 que conseguiu resultados consideravelmente superiores ao restante, e 

também por contar com 50 ativos diferentes, sua segurança é ainda maior devido sua 

diversidade. 



43 

 

REFERÊNCIAS 

 
ANBIMA. Boletim de Mercado de Capitais. Ano IX - N° 93 - Fevereiro/2014. 15 p 
 
APPOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do 
conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2004.  
 
B3, manual de Metodologia do Índice Bovespa(IBOVESPA), 2020. 
 
BORGES, E. C. (2007). O efeito comportamental na decisão de Investimento: o 
impacto dos preços máximo e mínimo das últimas 52 semanas no volume negociado. 
Dissertação de Mestrado, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, SP, Brasil.  
 
BRAGA, Vinícius da Silva. A Importância De Investir No Mercado De Capitais. 
Universidade Do Sul De Santa Catarina, 2019. 
 
FILHO, Júlio de Mesquita. A Importância do Mercado De Capitais: Considerações Das 
Teorias Econômica E Financeira. Universidade Estadual Paulista, Unesp, 2014.   
 
GELUDA, Leonardo; SERRÃO, Manoel. Futuro do ambiente financeiro das áreas 
protegidas. Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, 2014. 
 
GERMAIN, L. Eficiência de Mercado: um Espelho para as Informações. In: Dominando 
Finanças. São Paulo: Makron Books, 2001  
 
GRAHAM, Benjamin. O investidor inteligente. HarperCollins Brasil, 2016. 
 
GREENBLATT, J. The little book that still beats the market. John Wiley & Sons, 2006. 
ISBN 0470926716 
 
LEITE, Elaine da Silveira; MELO, Natália Maximo. Uma nova noção de empresário: a 
naturalização do" empreendedor". Revista de Sociologia e Política, v. 16, n. 31, p. 35-
47, 2008. 
 
MACHADO, Márcio André Veras; FAFF, Robert and SILVA, Suelle Cariele de Souza 
e. Aplicabilidade dos Efeitos de Investimento e Rentabilidade em Modelos de 
Precificação de Ativos (Applicability of Investment and Profitability Effects in As 62 set 
Pricing Models). Rev. adm. contemp. [online]. 2017, vol.21, n.6, pp.851- 874. 
 
MARSH, P. Eficiência de Mercado: um Espelho para as Informações. In: Dominando 
Finanças. São Paulo: Makron Books, 2001. 
 
MILANE, Leonardo Pelae; Teste De Eficiência Da Magic Formula De Value Investing 
Para O Mercado Brasileiro De Ações. Fundação Getulio Vargas, 2016. 
 
PEROBELLI, F. F. C. et all. Expectativas Racionais e Eficiência Informacional: Análise 
do Mercado Acionário Brasileiro no Período 1997- 1999, In: Revista de Administração 



44 

 

Contemporânea, v. 4, n. 2. Maio/Agosto. São Paulo, 2000. ROSS, S. A. et all. 
Administração Financeira: Corporate Finance. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Casa Civil. lei n° 6.385, Dispõe sobre o mercado de 
valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários, 1976. 
 
SPRITZER, Felipe Almeida; TAUHATA, João Paulo Mello. Análise Técnica Para Day 
Trade: Rentabilidade De Indicadores No Longo Prazo. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, 20 


	1 Introdução
	1.1 Definição Do Tema
	1.2 Delimitações Do Problema
	1.3 Objetivos
	1.3.1 Objetivo Geral
	1.3.2 Objetivos Específicos
	1.4 Justificativa
	2 Referencial Teórico
	2.1 Mercado de Capitais
	2.1.1 Estrutura de Mercado de Capitais
	2.1.1.1 B3
	2.1.2 Ações
	2.1.3 Tipos de ordens de compra e venda
	2.1.4 Debêntures
	2.2 Possibilidades de Ganhos na Bolsa de Valores
	2.3 Fórmula Mágica De Joel Greenblatt
	2.3.1 Retorno Sobre Capital
	2.3.2 Resultado De Rendimento
	2.4 Indicadores Utilizados Para A Fórmula Mágica
	3 Metodologia
	3.1 Caracterização Da Pesquisa
	3.2 Unidade De Estudo
	3.3 Coleta De Dados
	3.4 Análise De Dados

	4 Catarização Do Mercado De Capitais E Do Ibrx-50
	5 Apresentação E Análise Dos Resultados
	5 Conclusão

