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RESUMO 

Este trabalho investiga se o post-earnings announcement drift (PEAD), quando utilizado como 

critério adicional de seleção de ações, pode aprimorar o retorno de estratégias de investimento 

baseadas na análise das demonstrações contábeis no mercado brasileiro. O PEAD foi explorado 

por meio da análise das surpresas nos lucros, capturada pelo SUE (standardized unexpected 

earnings) e os modelos fundamentalistas utilizados como base foram o F_Score (Piotroski, 2000) 

e o G_Score (Mohanran, 2005), que, adaptados neste trabalho, foram chamados de BrF_Score e 

BrG_Score. Para a análise foram coletados dados trimestrais das empresas listadas na Bovespa, 

no período de dezembro de 2001 até novembro de 2011. Os resultados demonstraram que a 

análise da surpresa de lucros quando conjugada com a análise de critérios fundamentalistas, é útil 

para aprimorar os modelos de seleção de ações e ampliar os retornos dos investidores que 

utilizam estas estratégias baseadas na análise das demonstrações contábeis. 

 

Palavras-chave: Análise Fundamentalista; Surpresa do Lucro; Estratégias de Investimento, 

Análise de Balanço. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho investiga o impacto das surpresas de lucros no desempenho de portfólios de 

ações selecionadas com base em informações contábeis. São analisadas em conjunto duas 

conhecidas anomalias financeiras que, de acordo com a literatura, podem proporcionar retornos 

anormais para os investidores. As anomalias estudadas são o post-earnings announcement drift 

(PEAD) e a diferença consistente de retornos entre ações de valor/crescimento1.  

O PEAD é entendido como um padrão de longo prazo nos retornos das ações, após 

surpresas positivas/negativas nos lucros anunciados, que pode ser explorado para gerar retornos 

acima do esperado pelos modelos de precificação ativos (BALL, BROWN; 1968), (SOFFER, 

                                                 
1Segundo  Doukas, Kim e Pantzalis (2002), são consideradas ações de valor aquelas com baixos preços em relação a 

dividendos, lucros, valor patrimonial por ação e outras medidas semelhantes. Por outro lado, ações de crescimento 

são aquelas que possuem altos preços em relação a estas medidas.   
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LYS; 1999) (FRANCIS et al., 2007), (NG, RUSTICUS, VERDI; 2008). A anomalia 

valor/crescimento refere-se a estudos que demonstram o fato de ações de valor superarem 

consistentemente o retorno de ações de crescimento (FAMA e FRENCH, 1992, 1995) 

(LAKONISHOK, SHLEIFER e VISHNY, 1994) (LA PORTA et al., 1997). 

A motivação deste estudo está na possibilidade de refinar os modelos de seleção de ações 

com base em demonstrações financeiras ao acrescentar um critério, baseado nas surpresas de 

lucros. Os resultados podem aumentar o poder dos modelos em selecionar ações com potencial de 

fortes retornos positivos/negativos, auxiliando investidores na obtenção de retornos superiores ao 

mercado. Adicionalmente, conhecimentos adicionais sobre a ocorrência ou não de anomalias em 

diferentes mercados contribuem para a evolução da literatura a respeito do tema. 

Assim o objetivo desta pesquisa é avaliar se ao se utilizar uma estratégia de investimentos 

que considera conjuntamente os critérios fundamentalistas (para ações de crescimento e para 

ações de valor) e a surpresa inesperada dos lucros divulgados, os investidores podem incrementar 

os retornos obtidos em comparação com as estratégias tradicionais de investimento. 

Adicionalmente, discutem-se as limitações das estratégias em análise. 

Neste contexto o presente estudo torna-se relevante, pois amplia o conhecimento acerca 

das anomalias contábeis no mercado brasileiro e avalia como elas podem ser utilizadas em 

estratégias de investimento.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 A anomalia post-earnings announcement drift refere-se ao fato de ações cujas empresas 

reportaram lucros melhores (piores) que os esperados apresentam retornos anormais positivos 

(negativos) durante um período de tempo significativo após os anúncios de resultados. As 

explicações para a ocorrência desta anomalia são diversas. Chordia et al. (2009) argumentam que 

o PEAD ocorre principalmente em ações com baixa liquidez. NG, Rusticus e Verdi (2007) 

estudam o efeito dos custos de transação na ocorrência do PEAD. Os resultados obtidos pelos 

autores indicam que os custos de transação podem fornecer uma explicação tanto para a 

persistência do PEAD, mas também para própria existência da anomalia. Entretanto, Battalio e 

Mendenhall (2011) contrapõem o argumento de que os custos de transação seriam os motivadores 

da existência do PEAD. Os resultados apresentados demonstram que, sob uma ampla gama de 

hipóteses a respeito dos custos de transação e do tempo para construção dos portfólios, a 

estratégia de manter um portfólio comprado em ações com surpresas positivas nos lucros e 

vendido em ações com surpresas negativas foi altamente lucrativa, após contabilizar todos os 

custos. Assim, a ocorrência dos custos de transação podem não ser suficientes para explicar a 

existência do PEAD.  

 Francis et al. (2007) analisam se as respostas dos investidores racionais à incerteza de 

informação podem explicar as propriedades e o retorno da anomalia PEAD. As principais 

conclusões são que os sinais relacionados com lucros inesperados que possuem maior incerteza 

de informação apresentam uma resposta de mercado inicial mais demorada; portfólios cujas 

ações apresentam surpresas extremas nos lucros são caracterizados com maior incerteza de 

informação do que os portfólios que não apresentam surpresas extremas nos lucros; e, dentro do 

portfólio com elevada surpresa nos lucros, as ações que caracterizadas com maior incerteza de 

informação apresentam maiores retornos anormais que aquelas com menor incerteza de 

informação.  

 Yan e Zhao (2011) estudam a anomalia PEAD e sua relação com ações de valor e de 

crescimento. Os autores argumentam que as ações de valor geralmente possuem mais incerteza 

de informação do que as ações de crescimento. Assim, os investidores tendem a reagir menos e 
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de forma mais lenta às surpresas nos lucros quando se trata de surpresas nos lucros para o 

universo de ações de valor, abrindo-se a oportunidade para que investidores que possuam 

resposta mais rápida obtenham retornos anormais.  

 Souza (2013) estuda a ocorrência do PEAD nas ações listadas na Bolsa de Valores de São 

Paulo, compreendendo o período de 2001 a 2010. Os resultados encontrados indicam evidências 

da ocorrência do PEAD nas ações brasileiras, inclusive com a indicação de que empresas com 

maior índice book-to-market tendem a apresentar maior PEAD. 

Diversos estudos tratam da diferença de retornos consistentemente encontrada entre 

portfólios formados por ações de valor em relação às ações de crescimento, contudo, não há um 

consenso entre os pesquisadores sobre o que leva a essa diferença.  

Fama e French (1992, 1995) argumentam que a diferença entre os retornos observados 

entre estes dois grupos decorre do fato das ações de valor serem mais arriscadas, e por isso, 

devem compensar os investidores com maior retorno. Por outro lado, Lakonishok, Shleifer e 

Vishny (1994) argumentam que esta diferença de retorno acontece por que os investidores 

consistentemente erram nas suas projeções, superestimando as ações de crescimento e 

subestimando as ações de valor, e não por conta do risco associado a cada tipo 

(valor/crescimento). La Porta et al. (1997) corroboram este argumento estudando as reações dos 

preços em torno dos anúncios de resultados para ações de valor e de crescimento. A hipótese 

sustentada pelos autores é de que boa parte da diferença entre os retornos é atribuível à surpresa 

nos lucros, que são sistematicamente mais positivas para ações de valor. 

Piotroski (2000) estuda se uma estratégia de investimentos baseada na análise de 

demonstrações contábeis, quando aplicada a um portfólio de ações com alto índice preço/valor 

patrimonial, pode alterar a distribuição dos retornos do investidor. O argumento do autor é que, 

apesar de estudos documentarem o retorno superior de ações com alto índice preço/valor 

patrimonial, a maior parte do diferencial ocorre devido a poucas ações que performam muito 

bem, enquanto a maior parte delas deteriora-se.  O objetivo da análise das demonstrações 

contábeis seria, portanto, identificar ex-ante ações que possuem potencial de retornos anormais 

positivos/negativos no futuro. Os resultados obtidos pelo autor demonstram que é possível a 

obtenção de ganhos anormais por meio da montagem de um portfólio comprado em ações de 

valor com fortes fundamentos e vendido em ações com fracos fundamentos, considerando-se na 

análise apenas informações públicas disponíveis na análise das demonstrações contábeis. Galdi 

(2008) aplica a análise de demonstrações contábeis em estratégias de investimento no Brasil, e 

amplia o escopo do estudo realizado por Piotroski ao levar em conta também as características de 

governança corporativa. Os resultados encontrados apontam evidências de que a análise de 

demonstrações contábeis é mais útil quando utilizada para seleção de ações contidas no universo 

de baixo preço/valor patrimonial e baixa governança corporativa.  

De forma análoga, Mohanram (2005) analisa a utilidade da análise de demonstrações 

contábeis na seleção de ações de crescimento, no entanto, os sinais que diferenciam ações com 

maior/menor potencial de retorno futuro são adaptados para empresas de crescimento (alto 

preço/valor patrimonial). Assim como Piotroski (2000) e Galdi (2008), os resultados obtidos por 

Mohanram (2005) apontam para o fato de que a análise das demonstrações financeiras pode ser 

utilizada em estratégias de investimento para gerar retornos superiores aos investidores por meio 

da diferenciação de empresas com fundamentos fortes/fracos. Villaschi, Galdi e Nossa (2011) 

aplicam a metodologia de seleção de ações desenvolvida por Mohanram ao contexto brasileiro e 

os resultados apresentados são semelhantes. Os autores demonstram a utilidade da adoção de 

critérios fundamentalistas baseados somente em informações constantes nas demonstrações 
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contábeis para aplicação em uma estratégia de investimentos que gera retornos acima do mercado 

para os investidores.  

 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi desenhada com o objetivo de verificar se a surpresa de lucros na 

divulgação de resultados das empresas pode ser utilizada como critério adicional para aprimorar 

estratégias de investimento baseadas na análise de demonstrações contábeis no mercado 

brasileiro. Inicialmente, analisou-se apenas a estratégia baseada na construção de portfólios com 

base na surpresa dos lucros, utilizando como métrica os lucros inesperados padronizados (SUE)2, 

apresentada no trabalho de Chordia et al. (2009). Na segunda etapa, foram testadas duas 

estratégias de investimento baseadas apenas na análise das demonstrações contábeis, separando o 

universo de ações de crescimento e ações de valor. Para o universo de ações de valor, utilizou-se 

como base o modelo de seleção FScore apresentado por Piotroski (2000), com algumas 

adaptações para a realidade brasileira. Para o universo de ações de crescimento, foi utilizado 

como base o modelo GScore apresentado por Mohanram (2005), também com algumas 

modificações. A terceira etapa tem como objetivo unificar os estudos acerca da performance das 

estratégias baseadas na análise de demonstrações contábeis, em conjunto com o critério de 

surpresa nos lucros.  

 

3.1 Análise das Surpresas Nos Lucros 

Com o objetivo de verificar o desempenho de uma estratégia de investimento baseada na 

anomalia de PEAD, utilizou-se o SUE para agrupar as ações em portfólios de ações que 

apresentaram fortes surpresas positivas nos lucros, e portfólios com fortes surpresas negativas. A 

medida de SUE é calculada como: o lucro trimestral anunciado mais recente menos o lucro 

trimestral de quatro períodos anteriores. Esta variação no lucro é padronizada utilizando-se o 

desvio-padrão dos oito trimestres anteriores (CHORDIA et al., 2009). A fórmula abaixo 

demonstra o cálculo do SUE: 

𝑆𝑈𝐸𝑖𝑡 =
𝐿𝑖𝑡−𝐿𝑖𝑡−4

𝜎𝑖𝑡
                               (1) 

 

Em que Lit é o lucro mais recente, anunciado no período corrente para a empresa i, no 

período t, e σit é o desvio-padrão de (Lit − Lit−4) considerando-se oito períodos anteriores. Para 

cada período, as ações são agrupadas em decis, com base no SUE mais recente. Posteriormente, 

as ações foram agrupadas em classificações de SUE positivo (decis 8, 9 e 10), neutro (decis 4, 5, 

6 e 7) e negativo (decis 1, 2 e 3). A amostra total é composta por 6.385 observações, distribuídas 

em 1.938 observações classificadas como negativas, 2.555 classificadas como neutras e 1.892 

observações classificadas como positivas no critério SUE. Nesta etapa, ainda não foi realizada  a 

segregação de ações de crescimento e de valor, portanto, todas as empresas que continham dados 

suficientes foram utilizadas. 

 

3.2 Ações de valor – Modelo Fscore 

Para a investigação da performance de uma estratégia baseada na análise de 

demonstrações contábeis para o universo de ações de valor, utilizou-se uma metodologia 

semelhante à desenvolvida por Piotroski (2000). Construiu-se um índice composto por sinais 

                                                 
2Da traduçãolivre: standardized unexpected earnings. 
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fundamentalistas, dos quais são esperados a capacidade de diferenciar empresas fortes/fracas 

fundamentalmente, e com maior/menor potencial de retorno positivo no futuro. 

Em cada data de coleta de informações, calculou-se o índice preço/valor patrimonial de 

cada empresa, utilizando-se a ação com maior liquidez no mês anterior à data de coleta. Foram 

excluídas as empresas que não possuíam dados para o cálculo do índice e as empresas que 

possuíam patrimônio líquido negativo na data de coleta. Posteriormente, as empresas foram 

organizadas em quintis, com base na distribuição do índice preço/valor patrimonial e foram 

mantidas apenas as empresas que possuíam dados suficientes para o cálculo de todos os 

indicadores utilizados na estratégia e para o cálculo do retorno. Considerou-se como ações de 

valor, apenas aquelas que faziam parte do primeiro quintil na distribuição do índice preço/valor 

patrimonial. O total de observações para o universo de ações de valor foi de 1.450. 

 

3.2.1 Sinais Fundamentalistas Utilizados Seleção de Ações de Valor 

De acordo com Piotroski (2000), as variáveis financeiras que refletem as mudanças nas 

condições econômicas de margens e lucratividade, fluxos de caixa, liquidez e alavancagem 

financeira podem ser úteis na predição da performance futura das empresas estressadas 

financeiramente. São identificados nove sinais fundamentalistas, que são classificados de forma 

binária como positivos (1) ou negativos (0), e o somatório de todos os sinais corresponde ao 

índice composto denominado neste trabalho de BrF_Score. Dos nove sinais utilizados, quatro 

deles são relacionados à lucratividade e performance financeira, três sinais possuem a finalidade 

de capturar alterações na estrutura de capital da empresa e na capacidade de pagamento da dívida, 

e os últimos dois sinais são utilizados para mensurar alterações na eficiência operacional. 

Conforme descrito abaixo: 

Sinais utilizados para medir a lucratividade e a performance financeira: 

De acordo com Piotroski (2000), a lucratividade e a geração de caixas atuais fornecem 

informações relevantes a respeito da habilidade da empresa para gerar fundos internamente, o que 

se torna mais significativo no contexto de empresas financeiramente estressadas, como é o caso 

das empresas de valor. O primeiro sinal (F1) é o ROA, e é calculado como o lucro líquido do 

período, dividido pelo ativo total do período anterior. O sinal F1 recebe a classificação 1 

(positivo) quando o ROA é positivo, e 0 caso contrário. O segundo sinal (F2) é o ROA medido 

pelo fluxo de caixa, ou cashflow ROA. Indica se a empresa conseguiu gerar caixa por meio de 

suas operações e é medido como o fluxo de caixa do período, dividido pelo ativo total do período 

anterior. Ressalta-se que, para os trimestres anteriores a março/2009, o fluxo de caixa é calculado 

como o lucro líquido menos o accrual do período. A partir de março/2009, as empresas passaram 

a divulgar a informação sobre o fluxo de caixa, e o dado pôde ser extraído diretamente, na base 

de dados Economática. O sinal F2 é classificado como 1, se o cashflowROA foi positivo, e 0 caso 

contrário. O sinal F3 é definido como a variação no ROA de um trimestre para o outro e é 

classificado como 1, se a variação foi positiva, e 0 caso contrário. O quarto sinal utilizado (F4) 

fundamenta-se na relação entre os accruals3 e a lucratividade futura da empresa. Conforme 

sinalizado por Piotroski (2000), esta relação entre lucratividade futura e accruals é importante no 

contexto das empresas de valor, pois elas possuem incentivos para gerenciar os lucros por meio 

                                                 
3 Os accruals são calculados conforme demonstrado em Galdi (2008): 𝑎𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑡 = [(∆𝐴𝐶 − ∆𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎) −
(∆𝑃𝐶 − ∆𝐷𝐶𝑃) − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐)]/𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡−1, em que ∆𝐴𝐶 é a variação do ativo circulante; ∆𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 é a variação no 

caixa e em equivalentes de caixa; ∆𝑃𝐶 é a variação no passivo circulante, 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐 é a depreciação contabilizada no 

período; e,  ∆𝐷𝐶𝑃 é a variação na dívida de curto prazo. 



6 

 

de accruals positivos. Assim, o sinal F4 é classificado como 1 se o accrual do período é 

negativo, e 0 caso contrário.  

Sinais utilizados para medir alterações na estrutura de capital da empresa e capacidade de 

pagamento da dívida: 

O sinal F5 é desenhado para capturar mudanças na dívida de longo prazo das empresas e é 

classificado como 1, se a alteração no endividamento de longo prazo foi negativa, e 0 caso 

contrário. O sexto sinal (F6) capta mudanças no índice de liquidez corrente, definido como ativos 

circulantes/passivos circulantes. Este indicador assume o valor 1, caso a variação na liquidez 

corrente seja positiva, e 0 caso contrário. O sinal F7 está relacionado à captação de recursos pela 

empresa por meio da emissão de novas ações. Para Piotroski (2000), a captação de recursos via 

emissão de ações possui sinalização semelhante à captação via dívida, a de que a empresa não 

está conseguindo gerar caixa internamente para financiar obrigações futuras. Assim, o sinal F7 é 

definido como 1, se a empresa não realizou emissão de novas ações no período, e 0 caso 

contrário. 

Sinais utilizados para mensurar a eficiência operacional: 

O oitavo sinal (F8) é utilizado para captar a alteração na margem bruta da empresa e é 

classificado como 1, se a margem bruta aumentou de um período para outro, e 0 caso contrário. 

O sinal F9 refere-se à variação no giro dos estoques. Se houve acréscimo no giro dos estoques, o 

sinal F9 assume o valor 1, se houve decréscimo, o sinal F9 assume o valor 0.  

Após o cálculo BrF_Score para todas as empresas presentes no primeiro quintil da 

distribuição do indicador preço/valor patrimonial, elas foram classificadas como empresas com 

fundamentos fortes, fracos ou neutros, em relação aos sinais identificados. As empresas, cujo 

BrF_Score soma de 0 a 2, foram classificadas como empresas com fracos fundamentos e  seriam 

alocadas em um portfólio vendido na estratégia de investimento; as ações cujo BrF_Score vai de 

3 a 6, foram classificadas como neutras e não fariam parte da estratégia de investimento; já as 

empresas cujo BrF_Score soma de 7 a 9, foram classificadas como fortes fundamentalmente e 

estariam inseridas no portfólio comprado. A quantidade de empresas encontra-se distribuída entre 

59 ações de valor com fracos fundamentos, 996 com fundamentos classificados como neutros, e 

395 classificadas com fortes fundamentos. 

 

3.3 Ações de Crescimento – Modelo Gscore 

As ações de crescimento são avaliadas com base em metodologia semelhante da utilizada 

para ações de valor. Assim como no modelo BrF_Score, o índice preço/valor patrimonial foi 

calculado, utilizando-se a ação de cada empresa que possuía maior liquidez no mês anterior à 

data de coleta do dado. Também foram excluídas as empresas que não possuíam dados para o 

cálculo dos indicadores e as empresas que possuíam patrimônio líquido negativo na data de 

coleta. Posteriormente, as ações foram organizadas em quintis, com base na distribuição do 

índice preço/valor patrimonial e foram mantidas apenas aquelas que possuíam dados suficientes 

para o cálculo de todos os indicadores e para o cálculo do retorno. Entretanto, diferente da 

metodologia original, apresentada por Mohanram (2005),  foram consideradas ações de 

crescimento aquelas empresas que faziam parte dos quintis 4 e 5, ao invés de apenas o último 

quintil. O motivo foi aumentar a quantidade de empresas da amostra, que totalizou 2.426 

observações. 

 

3.3.1 Sinais fundamentalistas utilizados na seleção de ações de crescimento 

De acordo com Mohanran (2005), o overpricing de ações de crescimento pode estar 

ligado a fatores como a extrapolação ingênua (naïve extrapolation) dos analistas, ou ao 
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conservadorismo contábil de alguns itens, como os gastos em propaganda. Assim, o indicador 

G_Score combina medidas tradicionais como os lucros e o fluxo de caixa, com indicadores 

direcionados para a análise de empresas de crescimento, como a estabilidade dos lucros, 

estabilidade do crescimento, intensidade do gasto de capital e publicidade. Os sinais 

fundamentalistas são extraídos de informações financeiras disponíveis publicamente no balanço 

das empresas, e se relacionam com aspectos que os analistas e outros participantes do mercado 

geralmente ignoram ou interpretam mal. 

Os sinais fundamentalistas utilizados por Mohanram (2005) foram modificados no 

presente estudo para refletir a realidade contábil brasileira, dado que a disponibilização de 

algumas informações contábeis utilizadas no modelo original não eram obrigatórias no Brasil e 

precisaram ser adaptadas ou utilizadas proxies. Os sinais fundamentalistas utilizados são 

descritos abaixo. 

Sinais relacionados à lucratividade e geração de caixa: 

Conforme argumentado por Mohanram (2005), empresas que são lucrativas no presente 

são mais prováveis de serem fundamentalmente fortes e de manterem esta característica no 

futuro. Assim, os primeiros três sinais utilizados têm por objetivo analisar a lucratividade da 

empresa, mensurada na forma do retorno sobre os ativos (ROA), na geração de caixa 

(cashflowROA), e na avaliação dos accruals. O primeiro sinal (G1) é definido como 1 se o ROA 

da empresa (lucro líquido dividido pela média do ativo total em t e t-1) é maior que a mediana do 

ROA de todas as outras empresas do mesmo setor4 no período, e 0 caso contrário. O segundo 

sinal (G2) é definido como 1, se o cashflowROA5 da empresa é maior que a mediana de todas as 

empresas no mesmo setor, no mesmo período, e 0 caso contrário. O sinal G3 está relacionado 

com a importância dos accruals na lucratividade futura da empresa, e é definido como 1, no caso 

do fluxo de caixa operacional exceder o lucro líquido da empresa, ou 0 caso contrário. 

Sinais relacionados à extrapolação ingênua dos analistas: 

Mohanram (2005) cita o exemplo de duas empresas de crescimento que apresentaram 

performances semelhantes no que tange à lucratividade, e que, portanto, deveriam ser 

precificadas de forma semelhante. No entanto, uma delas possui lucros mais estáveis que a outra. 

Nesta situação, a empresa com lucros estáveis é mais provável de repetir bons resultados, 

enquanto a que possui lucros instáveis possui maior chance de obter resultados ruins. Neste 

sentido, o autor argumenta que a estabilidade dos lucros pode ajudar a distinguir entre empresas 

com perspectivas sólidas das empresas que estão sobrevalorizadas por causa dos bons resultados 

pontuais que apresentaram. Assim, o sinal G4 é definido como 1, se o desvio-padrão do lucro da 

empresa é menor do que a mediana contemporânea do desvio-padrão do lucro das empresas do 

mesmo setor, e 0 caso contrário. O quinto sinal (G5) é desenhado para capturar a variabilidade do 

crescimento, e é definido como 1, quando a o desvio-padrão do crescimento das vendas da 

empresa é menor que a mediana do desvio padrão do crescimento das vendas das empresas do 

mesmo setor, e 0 caso contrário. O crescimento das vendas é medido como a variação de um 

período para o outro na receita da empresa. 

Sinais relacionados ao conservadorismo contábil: 

De acordo com Mohanram (2005), existem ações tomadas pelas empresas que podem 

reduzir o lucro presente, mas aumentam a possibilidade de lucros futuros. Os gastos com 

pesquisa e desenvolvimento (P&D), publicidade e investimentos em bens de capital (capex) são 

exemplos dessas ações e, devido ao conservadorismo das normas contábeis, o potencial de criar 

                                                 
4 Foi utilizada a classificação setorial do Economática, compreendendo ao todo 20 setores diferentes.  
5 O cashflowROA é definido de forma semelhante ao do sinal F2, utilizado na estratégia para ações de valor.  
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ativos intangíveis potencializadores de resultados futuros é desconsiderado ao contabilizar estes 

itens. Assim, os sinais G6 e G7 são desenhados para capturar, respectivamente, os investimentos 

em bens de capital e os gastos em propaganda, e são definidos como 1, se o esses gastos, 

divididos pelo ativo total do período anterior, são maiores que a mediana dos gastos divididos 

pelo ativo das empresas do mesmo setor. Para o indicador G6, utilizou-se como proxy de capex a 

variação do ativo imobilizado. Para o indicador G7, utilizou-se como proxy dos gastos em 

publicidade as despesas com vendas. Ressalta-se que, no modelo original G_Score há ainda o 

sinal que reflete os gastos em P&D. No entanto, devido à dificuldade de obter o montante gasto 

em P&D para as empresas da amostra, este indicador foi declinado.  

Assim como no modelo desenhado para analisar ações de valor, os resultados de cada 

indicador foram somados, resultando no índice composto BrG_Score. As empresas, então, foram 

classificadas como fracas, neutras, ou fortes em relação aos fundamentos e ao potencial de 

retornos futuros. As empresas cujo índice vai de 0 a 2 foram classificadas como fracas (potencial 

de retorno negativo ou abaixo do mercado); as empresas cujo índice somava 3 ou 4, foram 

classificadas como neutras e não seriam utilizadas em portfólios comprados ou vendidos; já as 

empresas cujo índice encontrou-se no intervalo de 5 a 7, foram classificadas como fortes e seriam 

inseridas em um portfólio comprado na estratégia de investimento. 

A quantidade de empresas encontra-se distribuída entre as classificações com 637 ações 

classificadas com fracos fundamentos, 1.021 classificadas como neutras e 768 classificadas com 

fortes fundamentos. 

  

4 AMOSTRA 

Para compor a amostra, coletaram-se informações de todas as empresas listadas na 

Bovespa, no período de dezembro de 2001 até novembro de 2011, que constavam na base de 

dados Economatica. Utilizaram-se informações constantes nos resultados trimestrais (ITRs).  

As datas utilizadas para coleta de informações foram padronizadas de acordo com a 

Tabela 1, com o objetivo de dispor de informações de todas as empresas com o mesmo período 

de referência.  
 

TABELA 1: DATAS DE REFERÊNCIA PARA COLETA DE DADOS 

Trimestre de referência Data de coleta da informação 

Primeiro trimestre 15 de maio do ano de referência 

Segundo trimestre 15 de agosto do ano de referência 

Terceiro trimestre 15 de novembro do ano de referência 

Quarto trimestre 31 de março do ano seguinte ao ano de referência 

Foram excluídas as ações com patrimônio líquido negativo e que não apresentavam dados 

necessários para o cálculo de algum indicador ou retorno, o que resultou em um total de 

observações de 6.385 empresas-ano. 

 

5 RESULTADOS 

Surpresas nos lucros versus ações de valor e crescimento 

Esta análise tem como objetivo verificar se a ocorrência de surpresas nos lucros pode 

impactar nos retornos futuros de maneira diferente para empresas de valor ou de crescimento. A 
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Tabela 2 apresenta os retornos ajustados pelo índice de mercado6 acumulados para um trimestre e 

dois trimestres após a divulgação dos resultados das empresas, utilizando como critérios de 

agrupamento o índice preço/valor patrimonial e o SUE, como proxy de surpresa nos lucros. O 

ajuste em relação ao mercado foi realizado subtraindo-se os retornos do Índice Bovespa para um 

e dois trimestres do retorno realizado pelo conjunto de ações, período a período. Embora autores 

como Piotroski (2000), Mohanram (2005) e Galdi (2008), tenham realizado esse ajuste em 

relação a uma carteira ponderada pelo valor de mercado da empresa ou outros critérios, esta 

metodologia não foi aplicada neste trabalho devido ao viés que seria imputado aos dados, dado 

que poucas ações concentram a maior parte do valor de mercado, e assim a ponderação faria com 

que a análise dos retornos ficasse focada apenas nestas ações. O resultado apresentado é 

equivalente à realização dos retornos de um portfólio igualmente ponderado das ações compradas 

ou vendidas, contra os retornos do índice representativo do mercado brasileiro. 

 
TABELA 2: RETORNOS AJUSTADOS AO MERCADO – SUE X VALOR/CRESCIMENTO 

  

Quintil preço/valor patrimonial 

  

Valor 

  

Crescimento 

Classificação SUE   1 2 3 4 5 

  

      

SUE negativo 

Nº obs. 511 408 370 337 312 

Retorno (%) 1 tri 0.309031 0.082734 -1.28224 -1.8146 -2.68034 

Retorno (%) 2 tri 5.078553 2.333333 -0.56818 -2.47188 -7.02997 

  

  

    

 

Nº obs. 611 500 512 458 474 

SUE neutro Retorno (%) 1 tri 4.433592 3.42427 1.268825 2.87246 1.792347 

 

Retorno (%) 2 tri 5.673023 6.884923 2.720643 3.551703 3.537283 

  

  

    

 

Nº obs. 328 341 378 407 438 

SUE positivo Retorno (%) 1 tri 10.22916 9.252998 5.516588 2.6251 2.884722 

 

Retorno (%) 2 tri 14.20176 13.67226 9.403383 3.337473 5.157043 

 

A Tabela 2 acima mostra que a diferenciação dos retornos ajustados ao mercado para um 

trimestre e dois trimestres acontece tanto entre os quintis do índice preço/valor patrimonial, 

quanto entre as classificações do SUE. Observa-se que os retornos decrescem quase 

monotonicamente quando se passa do menor quintil (empresas de valor) para o maior quintil 

(empresas de crescimento) do índice preço/valor patrimonial. Na análise vertical, ou seja, entre as 

classificações de SUE, observa-se para todos os quintis de preço/valor patrimonial que os 

retornos aumentam na medida em que a surpresa nos lucros se torna positiva. Do ponto de vista 

de uma estratégia de investimentos, a maior diferenciação ocorreria caso fossem montados 

portfólios com posições vendidas em ações de crescimento que apresentaram surpresas negativas 

nos lucros, e posições compradas em ações de valor que apresentaram surpresas positivas. Estes 

resultados corroboram o estudo de Yan e Zhao (2011), argumentando que ações de valor, por 

possuírem maior incerteza de informação, apresentam uma melhor resposta (mais positiva ou 

menos negativa) às surpresas de lucros. 

                                                 
6 Os retornos são calculados, para cada ação como de acordo com a fórmula: 𝑅𝑖 = (

𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑡+𝑛

𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑡
− 1) ∗ 100. Em que 

preço é a cotação de fechamento da ação no período t, e o ajuste 𝑛 varia em função das datas utilizadas como 

parâmetro para coleta dos dados, conforme descrito na seção 4.1. Isto é feito com o objetivo de capturar o retorno da 

ação para um ou dois trimestres à frente, até a data de divulgação do próximo balanço.  
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Com o objetivo de corroborar com a análise acima, que demonstra a influência dos lucros 

inesperados nos retornos de ações de crescimento e ações de valor, apresenta-se abaixo a Tabela 

3 referente a regressão linear, utilizando-se como variáveis dependentes os retornos de um 

trimestre e dois trimestres à frente, e como variáveis independentes o q_sue  e q_bm, que são, 

respectivamente, os decis para a distribuição das surpresas de lucros, utilizando-se a medida SUE 

como proxy, e os quintis da distribuição do índice preço/valor patrimonial. A equação de 

regressão é representada por  

  𝑅𝑖,𝑡+𝜏 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑞_𝑠𝑢𝑒) + 𝛽2(𝑞_𝑏𝑚) + 𝜀𝑖,𝑡               (2) 

Em que 𝑅𝑖,𝑡+𝜏 representa o retorno futuro da ação, um ou dois trimestres à frente da data 

de referência. 
 

TABELA 3: ANÁLISE DE REGRESSÃO DOS RETORNOS UM TRIMESTRE À FRENTE EM FUNÇÃO 

DO PREÇO/VALOR PATRIMONIAL E SUE 

Retorno 1 trimestre 

    Número de obs. 5668 

     Prob   >   F 0,0000 

     R² 0,0130 

     R² ajustado 0,0127   

      Coeficiente Erro-padrão t P>[t] [Intervalo de confiança 95%] 

q_sue 0,99675 0,1261443 7,9 0,000 0,7494606 1,244043 

q_bm -1,134242 0,2540807 -4,46 0,000 -1,632337 -0,6361465 

_const 4,380668 1,022573 4,28 0,000 2,376033 6,385302 

 

TABELA 4: ANÁLISE DE REGRESSÃO DOS RETORNOS DOIS TRIMESTRES À FRENTE EM 

FUNÇÃO DO PREÇO/VALOR PATRIMONIAL E SUE 

Retorno 2 trimestres 

    Número de obs. 4758 

     Prob   >   F 0,0000 

     R² 0,0119 

     R² ajustado 0,0114   

      Coeficiente Erro-padrão t P>[t] [Intervalo de confiança 95%] 

q_sue 1.283.809 0,2042865 6,28 0,000 0,8833131 1,684306 

q_bm -2,060411 0,4188675 -4,92 0,000 -2,881586 -1,239237 

_const 11,98904 1,700122 7,05 0,000 8,656013 15,32207 

 

Em ambas as regressões, os resultados apoiam a ideia apresentada acima. Nota-se que os 

coeficientes para o SUE são positivos e estatisticamente significantes ao nível de 95% de 

confiança, o que indica que uma surpresa positiva nos lucros tende a elevar os retornos para um e 

dois trimestres à frente. Por sua vez, os coeficientes para a variável representativa do índice 

preço/valor patrimonial são negativos e estatisticamente significantes ao nível de 95% de 

confiança. O que indica que empresas de crescimento (maior preço/valor patrimonial) possuem 

retornos menores que as empresas de valor (menor preço/valor patrimonial).  

Estes resultados corroboram com a literatura sobre o tema de análise fundamentalista e 

anomalias contábeis, pois demonstra que as empresas de valor, em média, possuem retornos 

acima dos retornos das empresas de crescimento (MOHANRAM, 2005; PIOTROSKI 2000; LA 

PORTA et al. 1997; GALDI, 2008; FAMA e FRENCH 1992), e também corroboram com a 

literatura sobre post-earnings-announcement-drift (PEAD), ao demonstrar que empresas que 

apresentaram surpresas mais positivas nos lucros tendem a apresentar retornos maiores (CHUNG 
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e HRAZDIL, 2011; BATTALIO e MENDENHALL, 2011; SOFFER e LYS, 1997; CHORDIA et 

al., 2009; FRANCIS et al., 2007).  

Desta forma, sugere-se que a análise das surpresas dos lucros, também no contexto 

brasileiro, pode amplificar os resultados de estratégias de investimentos baseadas apenas na 

análise das demonstrações contábeis. 

Critérios fundamentalistas e retorno das ações 

A análise a seguir tem como objetivo verificar se a critérios fundamentalistas são úteis 

para diferenciar ex-ante os retornos futuros de empresas de valor e empresas de crescimento.  

Nota-se, a partir da Tabela 5, que embora a utilização do BrG_Score como critério 

fundamentalista indique a possibilidade de diferenciação nos retornos futuros ajustados ao 

mercado das empresas com alto índice preço/valor patrimonial, os resultados do Teste t de 

Student demonstram não haver significância estatística ao nível de 95% de confiança, não sendo 

possível afirmar que as médias dos retornos para 1 e 2 trimestres sejam diferentes entre os grupos 

de empresas com alto score e baixo score em relação à amostra de todas as empresas.  

 
TABELA 5: RETORNO DAS AÇÕES DE CRESCIMENTO CLASSIFICADAS PELO BRG_SCORE  

BrG_Score Nº Obs. 
Média retorno 

 (1 trimestre) 

Desvio-padrão 

 (1 trimestre) 

Média retorno  

(2 trimestres) 

Desvio-padrão  

(2 trimestres) 

Todas as empresas 2426 1.26579503 25.32497 1.586773 36.84124 

      0 38 -4.293326 25.47479 -14.335047 38.67063 

1 240 -0.551562 31.70949 -0.851581 50.41302 

2 359 1.44793203 31.27872 1.213002 41.70564 

3 485 0.41273503 24.33673 -0.601346 37.08873 

4 536 1.59953703 25.25574 3.624883 34.8464 

5 416 1.98900003 21.45315 2.091563 30.57456 

6 260 2.54352603 18.79630 5.733673 30.45287 

7 92 3.04240903 18.84018 -0.389898 24.23353 

      Baixo BrG_Score (0-2) 637 0.36780003 31.12191 -0.329138 45.13546 

Alto BrG_Score (5-7) 768 2.29935403 20.27082 3.047103 29.93558 

Alto-Baixo 

 

1.931554 

 

3.376241 

 Estatística t 

 

1.347230995 

 

1.616003723 

 (p-valor) 

 

(0.1781) 

 

(0.1063) 

 Baixo-Todas   -0.897995   -1.915911   

Estatística t 

 

-0.672153055 

 

-0.988370801 

 (p-valor)   (0.5015)   (0.3230)   

Alto-Todas 

 

1.033559 

 

1.46033 

 Estatística t 

 

1.155986986 

 

1.111451501 

 (p-valor)   (0.2478)   (0.2665)   

 

No conjunto de empresas de valor, a utilização de critérios fundamentalistas (BrF_Score) 

mostrou-se ser mais eficaz para diferenciar os retornos ajustados ao mercado de empresas fortes e 

fracas, conforme apresentado na Tabela 6 abaixo. Primeiro, é interessante notar que as diferenças 

entre os retornos ajustados ao mercado dos grupos de empresas fortes e fracas é maior para as 

empresas de valor do que para as empresas de crescimento. O investidor que utilizasse uma 

estratégia com posições compradas em ações com alto BrF_Score e vendidas em ações com 

baixo BrF_Score obteria em média um ganho de 11% ao trimestre. Para o universo das ações de 

crescimento, este ganho seria de 1,9% ao trimestre. Esta diferença entre portfólios com alto score 

e baixo score é significativa ao nível de 95% de confiança para as ações de valor. O segundo 

ponto a se notar é que a significância estatística para diferenciação da média dos retornos 
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ajustados ao mercado é maior no conjunto de empresas de valor do que para as empresas de 

crescimento. Os retornos médios das empresas de valor com alto score são significativamente 

(95% de confiança) maiores que a média das empresas com baixo score e maior também que a 

média do conjunto composto por todas as empresas de valor. Embora os retornos das empresas 

com baixo score, embora menores, esta diferença não seja significativa ao nível de 95% de 

confiança.  O mesmo comportamento não é identificado nos retornos para o período de 2 

trimestres à frente. Apesar do sinal ter se mantido o mesmo, fazendo com que empresas com altos 

scores tenham retornos maiores que as empresas com scores mais baixos, a significância 

estatística da diferença entre as médias foi reduzida, reduzindo-se assim a confiança do modelo 

de seleção.  

 
TABELA 6: RETORNO DAS AÇÕES DE VALOR CLASSIFICADAS PELO BRF_SCORE  

BrF_Score Nº Obs. 
Média retorno  

(1 trimestre) 

Desvio-padrão  

(1 trimestre) 

Média retorno  

(2 trimestres) 

Desvio-padrão  

(2 trimestres) 

Todas as empresas 1450 4.26590503 32.6101 7.319563 49.740000 

      1 7 -4.896789 24.78177 -19.626717 33.28373 

2 52 -2.829488 38.70245 3.421433 58.06977 

3 131 -1.700360 28.39223 -1.783303 49.32871 

4 234 4.165666 36.62912 5.286313 47.67161 

5 325 4.715046 33.75259 8.765933 49.35517 

6 306 2.035225 27.21804 9.400463 48.11177 

7 226 7.880608 36.33995 7.373043 49.51519 

8 141 7.963278 27.80992 10.239953 53.68428 

9 28 19.554768 26.96241 30.016423 60.51293 

      Baixo BrF_Score (0-2) 59 -3.10777827 36.94654 -0.769138 54.72127 

Alto BrF_Score (7-9) 395 8.70240803 32.96737 10.018963 51.97857 

Alto-Baixo 

 

11.8101863 

 

10.788101 

 Estatística t 

 

2.321177449 

 

1.42154639 

 (p-valor) 

 

(0.0207) 

 

(0.1558) 

 Baixo-Todas   -7.3736833   -8.088701   

Estatística t 

 

-1.509246866 

 

-1.116781993 

 (p-valor)   (0.1314)   (0.2643)   

Alto-Todas 

 

4.436503 

 

2.6994 

 Estatística t 

 

2.376541059 

 

0.923381514 

 (p-valor)   (0.0176)   (0.3559)   

 

Surpresas de lucros versus critérios fundamentalistas 

Essa seção tem por objetivo relacionar a análise dos critérios fundamentalistas com a 

influência das surpresas nos lucros nos retornos futuros das ações. Embora os resultados 

apresentados anteriormente demonstrem que a análise fundamentalista pode ser utilizada para 

separar ações com forte/fraco potencial de retorno futuro, os testes estatísticos indicam que é 

necessário tornar o modelo de seleção mais robusto, em especial para as ações de crescimento. 

Neste sentido, a análise do lucro anormal poderia ser utilizada como um fator adicional para 

aumentar a confiabilidade dos critérios fundamentalistas. A utilidade do sinal fornecido pela 

surpresa de lucros poderá ser confirmada caso seja possível diferenciar os retornos entre grupos 

de empresas fortes ou fracas fundamentalmente, em relação à surpresa de lucros que elas 

reportaram.  

As Tabelas 7 e 8 a seguir apresentam a segregação em relação à classificação do SUE de 

portfólios de empresas de crescimento separados pelo seu BrG_Score. Os testes t de Student para 
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diferenciação das médias indicam que, ao acrescentar o critério de surpresa nos lucros, a análise 

dos critérios fundamentalistas pode ser aprimorada. A estratégia de investimentos baseada na 

conjugação da análise fundamentalista com o SUE manteria uma posição comprada em ações 

com alto BrG_Score e alto SUE e vendida em ações com baixo BrG_Score e baixo SUE. O 

retorno médio ajustado ao mercado para o investidor que adotasse essa estratégia seria de 8% a.p. 

para um trimestre e 13% a.p. para dois trimestres. Estes resultados são estatisticamente 

significantes ao nível de 1% e são superiores aos retornos obtidos na estratégia que utiliza apenas 

o BrG_Score como critério de seleção das posições compradas e vendidas. A estratégia apenas 

com o BrG_Score apresenta retornos médios ajustados ao mercado de 1,9% a.p. para um 

trimestre e 3,4% para dois trimestres.  
 

TABELA 7: RETORNO DAS AÇÕES EM UM TRIMESTRE – BRG_SCORE X SUE 

 

    Classificação BrG_Score 

Classificação 

SUE   Todas as empresas Score Baixo (0-2) Score Neutro (3-4) Score Alto (5-7) 

      
SUE Baixo (1-

3) 

Nº obs.  649 212 269 168 

Média Retorno (%) -2.235610 -4.702060 -2.466630 1.346758 

Desvio padrão Retorno (%) 24.208020 29.443450 23.097230 17.378960 

      
SUE Neutro(4-

7) 

Nº obs.  932 272 385 275 

Média Retorno (%) 2.321513 3.294201 2.177082 1.603267 

Desvio padrão Retorno (%) 25.791920 33.619600 23.003570 20.391740 

      
SUE Neutro(8-

10) 

Nº obs.  845 153 367 325 

Média Retorno (%) 2.759781 2.127228 2.485237 3.363182 

Desvio padrão Retorno (%) 25.417260 28.003290 27.517920 21.452890 

Alto-Baixo 

SUE 

Média Retorno (%) 4.995391 6.829288 4.951867 2.016424 

Estatística t 3.868432 2.307799 2.280510 1.095151 

(p-valor) 0.000114 0.021550 0.022963 0.274004 

Alto Score Alto 

SUE - Baixo 

Score Baixo 

SUE 

Média Retorno (%) 8.065242 

   Estatística t 3.437372 

   
(p-valor) 0.000655 

    

TABELA 8: RETORNO DAS AÇÕES EM DOIS TRIMESTRES – BRG_SCORE X SUE 

      Classificação BrG_Score 

Classificação 

SUE   Todas as empresas Score Baixo (0-2) Score Neutro (3-4) 

Score Alto (5-

7) 

      

SUE Baixo  

(1-3) 

Nº obs.  649 212 269 168 

Média Retorno (%) -4.724526 -7.586833 -4.306444 -1.692859 

Desvio padrão Retorno 

(%) 36.644820 29.443450 23.097230 17.378960 

      

SUE Neutro  

(4-7) 

Nº obs.  932 272 385 272 

Média Retorno (%) 3.544403 4.536183 3.519093 2.651843 

Desvio padrão Retorno 

(%) 38.575500 33.619600 23.003570 20.391740 

      

SUE Alto (8-10) 

Nº obs.  845 153 367 325 

Média Retorno (%) 4.285053 1.304300 4.178753 5.725723 

Desvio padrão Retorno 

(%) 34.444400 28.003290 27.517920 21.452890 
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Alto-Baixo SUE 

Média Retorno (%) 9.009579 8.891133 4.951867 2.016424 

Estatística t 4.834409 3.004551 3.898701 4.138156 

(p-valor) 0.000001 0.002837 0.000109 0.000041 

Alto Score Alto 

SUE - Baixo 

Score Baixo SUE 

Média Retorno (%) 13.312556 

   Estatística t 5.673754 

   (p-valor) 0.000000 

    

Para o conjunto de empresas de valor, os resultados são semelhantes aos encontrados no 

grupo de empresas de crescimento. O investidor que adotasse uma carteira comprada em ações de 

valor com alto BrF_Score e alto SUE e vendida em ações com baixo BrF_Score e baixo SUE 

obteria um retorno médio ajustado ao mercado de15,5% ao trimestre e de 7,5% para dois 

trimestres.  

Ressalta-se, no entanto, que a segregação de ações de valor é mais difícil, devido à menor 

quantidade delas na amostra. Por exemplo, a quantidade de empresas de valor que apresentaram 

baixo score fundamentalista e baixa surpresa de lucros foi de apenas 42, contra 212 empresa de 

crescimento. Para o grupo de ações de valor com alto score fundamentalista e alta surpresa nos 

lucros, a quantidade de observações foi de 137, contra 325 ações de crescimento. 
 

TABELA 9: RETORNO DAS AÇÕES EM UM TRIMESTRE – BRF_SCORE X SUE 

      Classificação BrF_Score 

Classificação 

SUE   Todas as empresas Score Baixo (1-3) Score Neutro (3-6) 

Score Alto (7-

9) 

      

SUE Baixo 

 (1-3) 

Nº obs.  511 42 398 71 

Média Retorno (%) 0.309031 -1.801301 -1.352426 10.499298 

Desvio padrão Retorno 

(%) 30.480340 41.776820 26.633300 29.157490 

      

SUE Neutro  

(4-7) 

Nº obs.  611 15 409 187 

Média Retorno (%) 4.433592 -5.803932 4.764489 4.491577 

Desvio padrão Retorno 

(%) 31.446110 20.757060 32.834970 29.095490 

      

SUE Alto (8-10) 

Nº obs.  328 2 189 137 

Média Retorno (%) 10.229158 -11.753932 7.854818 14.082428 

Desvio padrão Retorno 

(%) 36.977440 0.424264 38.859050 34.127470 

Alto-Baixo SUE 

Média Retorno (%) 9.920127 -9.952631 9.207244 3.583130 

Estatística t 4.054338 -1.542259 2.945387 0.791856 

(p-valor) 0.000055 0.869661 0.003354 0.429351 

Alto Score Alto 

SUE - Baixo 

Score Baixo SUE 

Média Retorno (%) 15.883729 

   Estatística t 2.245038 

   (p-valor) 0.025997 

    
TABELA 10: RETORNO DAS AÇÕES EM DOIS TRIMESTRES – BRF_SCORE X SUE 

      Classificação BrF_Score 

Classificação 

SUE   Todas as empresas Score Baixo (1-3) Score Neutro (3-6) 

Score Alto (7-

9) 

      

SUE Baixo  

(1-3) 

Nº obs.  511 42 398 71 

Média Retorno (%) 5.078553 9.374733 3.436453 11.674643 

Desvio padrão Retorno 

(%) 45.270060 59.589360 43.882980 45.148790 

      SUE Neutro  Nº obs.  611 15 409 187 
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(4-7) Média Retorno (%) 5.673023 -26.182267 7.064263 5.105783 

Desvio padrão Retorno 

(%) 47.417660 34.462940 48.326830 45.722160 

      

SUE Alto (8-10) 

Nº obs.  328 2 189 137 

Média Retorno (%) 14.201763 -5.360047 12.755273 16.889953 

Desvio padrão Retorno 

(%) 59.814950 NA 57.491190 64.179630 

Alto-Baixo SUE 

Média Retorno (%) 9.123210 -14.734780 9.318820 5.215310 

Estatística t 2.362025 

 

1.972198 0.680269 

(p-valor) 0.018403   0.049057 0.497095 

Alto Score Alto 

SUE - Baixo 

Score Baixo SUE 

Média Retorno (%) 7.515220 

   Estatística t 0.701986 

   (p-valor) 0.483605 

    

  

6 CONCLUSÕES 

 Este trabalho teve como objetivo verificar se a anomalia financeira conhecida como post-

earnings announcement drift (PEAD), quando utilizada como critério adicional de seleção de 

ações, pode aprimorar o retorno de estratégias de investimento baseadas na análise das 

demonstrações contábeis no mercado brasileiro. O post-earnings announcement drift foi 

explorado por meio da análise das surpresas nos lucros, capturada pelo SUE (standardized 

unexpected earnings) e os modelos fundamentalistas utilizados como base foram o F_Score 

(Piotroski, 2000) e o G_Score (Mohanran, 2005), que, adaptados neste trabalho, foram chamados 

de BrF_Score e BrG_Score. Os resultados demonstraram que a análise da surpresa de lucros 

quando conjugada com a análise de critérios fundamentalistas, é útil para aprimorar os modelos 

de seleção de ações e ampliar os retornos dos investidores que utilizam estas estratégias baseadas 

na análise das demonstrações contábeis.  

Na primeira análise demonstra-se que a inclusão do critério das surpresas de lucros é útil 

para diferenciar os retornos de grupos de empresas de valor e grupos de empresas de crescimento. 

Os resultados são semelhantes aos encontrados por Yan e Zhao (2011) e Souza (2013), indicando 

que, também no mercado brasileiro, as ações de valor apresentam uma melhor resposta (mais 

positiva ou menos negativa) à surpresa de lucros do que as ações de crescimento.  

Na segunda etapa, utilizou-se a análise dos critérios fundamentalistas do BrG_Score para 

ações de crescimento, e BrF_Score para ações de valor. Os resultados encontrados corroboram a 

utilidade da análise fundamentalista para ações de valor, indo na mesma direção dos resultados 

encontrados por Galdi (2008). No entanto, os resultados para ações de crescimento, embora 

indiquem que a análise fundamentalista pode ser útil para identificar ações com potencial de 

retorno futuro positivo/negativo em relação ao mercado, não demonstraram significância 

estatística suficiente para que se motive a utilização prática destes critérios em uma estratégia de 

investimento.  

Na terceira análise, conjugou-se a observação de critérios fundamentalistas com a 

classificação das empresas com base no SUE. Os resultados demonstram que a utilização de 

critérios fundamentalistas extraídos somente das demonstrações contábeis pode ser aprimorada se 

for incluída a classificação das empresas em função da surpresa de lucros que elas reportaram. A 

estratégia de investimento adotada por um potencial investidor teria como objetivo selecionar as 

empresas com melhores (piores) fundamentos e que reportaram as melhores (piores) surpresas 

nos lucros. Embora a aplicação dos critérios fundamentalistas em conjunto com o critério de SUE 

apresente dificuldades maiores para ações de valor, devido ao menor número delas e a 
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dificuldade em formar portfólios mais segregados, no caso das ações de crescimento, o modelo 

apresentou significância estatística suficiente para que seja motivada a sua utilização prática.   

Ressalta-se que os custos de transação podem ser complicadores para a implementação de 

uma estratégia de investimento baseada nos resultados encontrados para o caso de ações de valor. 

Entretanto, esta não parece ser a situação para o caso de ações de crescimento. Mesmo assim, a 

relevância dos custos de transação e outras fricções de mercado, como restrições à venda 

descoberta, merecem atenção, pois podem dificultar a replicação dos resultados na prática, 

reduzindo os retornos acima do mercado que os investidores obteriam.  

Assim, sugere-se como tema para pesquisas futuras a análise do impacto dos custos de 

transação nas estratégias de investimento baseadas em critérios fundamentalistas, com o objetivo 

de verificar se estes custos são altos o suficiente para inviabilizar a utilização destas estratégias.  
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