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RESUMO 
Numerosos estudos analisam como os participantes do mercado incorporam a informação do 
lucro em suas decisões, explorando as reações imediatas e atrasadas aos sinais da 
contabilidade. Em pesquisa recente Soliman (2008) analisou, no mercado norte americano, o 
grau de associação dos indicadores do modelo DuPont (ROA, ML e GA) com a rentabilidade 
um ano à frente e com o preço das ações. O autor concluiu que as mudanças no Giro dos 
Ativos possuem poder explanatório acerca das alterações no Retorno sobre os Ativos 
subseqüente. Nesta pesquisa foi investigada a utilidade de uma estratégia de investimento em 
ações, a partir de sinais obtidos nos índices que constituem o modelo DuPont. Os testes foram 
efetuados nas companhias brasileiras de capital aberto com ações negociadas na Bovespa, 
restringindo as empresas financeiras e de serviços ou firmas que apresentaram baixa liquidez 
das ações no período estudado, 1998 até 2009. Inicialmente, foram analisados os indicadores 
utilizados nos modelos, segundo a proposição de alguns autores (Silva, 2008; Assaf Neto, 
2007; Stickney e Weil, 2001) com a finalidade de adotar um formato apropriado para o 
cálculo dos índices.  Para verificar a utilidade da estratégia de investimento foram propostas 
duas metodologias, o DP Score e o Índice Padrão Agregado. Os resultados confirmaram a 
relevância dos índices da análise DuPont para as decisões de investimento no mercado de 
capitais brasileiro. 
 
Palavras-chave: Modelo DuPont; Investimento em Ações; Mercado de Capitais. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

Avaliar e prever resultados futuros quanto ao desempenho e lucratividade das 
empresas é uma questão que há muito tempo é discutida e explorada por diversos 
pesquisadores e analistas. Em geral avalia-se o desempenho financeiro, o endividamento, a 
estrutura de capital e o valor das firmas. Os investidores buscam pautar-se nos relatórios dos 
analistas, os quais utilizam informações econômicas para determinar seus pareceres quanto à 
alocação de recursos e investimentos.  
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Numerosos estudos exploraram como os participantes do mercado incorporam a 
informação do lucro em suas decisões, explorando as reações imediatas e atrasadas aos sinais 
da contabilidade. Considerando que investidores racionais buscam maximizar suas riquezas, o 
preço das ações, na maioria das vezes, é associado ao valor presente dos benefícios futuros 
esperados. Ou seja, associa-se a idéia de lucros contábeis e preço das ações, por analogia, a 
lucros contábeis e benefícios futuros.  

Estratégias de investimento advindas da análise fundamentalista têm sido 
disseminadas como forma de obter retornos superiores ao de mercado. Galdi (2008, p.21) cita 
que inicialmente estas estratégias focavam na compra de ações com baixo índice preço/valor 
patrimonial e produziam um retorno maior do que estratégias que buscavam comprar ações 
com o mesmo índice elevado. A idéia por traz dessas estratégias consiste em identificar ações 
mal precificadas pelo mercado, o que permite ao investidor compor carteiras de ações 
identificadas como subavaliadas aguardando o reconhecimento e a valorização dessas ações, 
ou eliminar ações sobrevalorizadas previamente à sua desvalorização. 

Soliman (2008) analisou o grau de associação dos indicadores do modelo DuPont 
(ROA, ML e GA) com a rentabilidade um ano à frente e com o preço das ações, foram 
replicados testes desenvolvidos na pesquisa de Fairfield e Yohn (2001) e agregadas outras 
variáveis. Consistente com a literatura anterior, um acréscimo no Giro dos Ativos representa 
uma melhoria na utilização dos ativos que sinalizam aumento dos resultados futuros. Assim, 
Soliman (2008) confirmou a percepção dos trabalhos prévios de que as mudanças no GA 
possuem poder explanatório acerca das alterações no Retorno sobre os Ativos subseqüente, o 
que agrega informação para projeções. 

Nesta pesquisa buscou-se verificar se é possível obter retornos extraordinários em uma 
estratégia de investimento com um portfólio composto de ações destacadas por meio dos 
componentes do modelo DuPont, ou seja, identificar as ações promissoras que estariam mal 
precificadas ou subavaliadas. Isso é cabível porque as variáveis do modelo DuPont detêm 
informações implícitas da estratégia operacional das firmas, que possivelmente serão 
refletidas no preço das ações, já que auxiliam a conjecturar o desempenho futuro das firmas. 
Por meio do conhecimento das alterações na composição do Retorno sobre os Ativos, seja 
com variações positivas (negativas) na Margem Líquida ou no Giro dos Ativos seria possível 
inferir sobre o acréscimo (decréscimo) da rentabilidade futura, o que levaria a um reflexo no 
preço atual das ações, proveniente da expectativa de aumento da lucratividade e da 
distribuição dos resultados vindouros (Fairfiel e Yohn, 2001; Soliman, 2008). 

Dentro do contexto exposto, esta pesquisa busca contribuir para a melhoria do 
entendimento das características individuais e coletivas das firmas. Lopes (2001, p. 16) 
destaca que na medida em que se aumenta o entendimento da relação entre a informação 
contábil e o mercado financeiro, contribui-se para o avanço da teoria da contabilidade. À 
medida que a contabilidade provê informações aos participantes do mercado e com isso 
alteram-se os preços das ações, têm-se indícios de que as expectativas dos agentes em relação 
ao futuro das firmas estão sendo alteradas. Torna-se evidente que tais informações ao 
afetarem os preços das ações sinalizam a recepção de um conteúdo informativo que o 
mercado ainda não possuía. Lopes e Martins (2005) expõem que a relação entre o preço das 
ações negociadas em bolsa e sua relação com as informações oriundas da contabilidade 
financeira assumem ponto central no paradigma positivo. 

 
2 O MODELO DUPONT 

O modelo DuPont, ou análise DuPont, surgiu em meados da década de 1910 e 
funciona como uma técnica de busca para localizar as áreas responsáveis pelo desempenho da 
empresa. Este sistema funde a demonstração do resultado e o balanço patrimonial em duas 
medidas-sínteses da rentabilidade dos ativos: a lucratividade das vendas, representada por 
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meio da Margem Líquida, evidenciando o ganho no preço; e a produtividade, visualizada a 
partir do Giro do Ativo, que demonstra o ganho na quantidade e indica qual a eficiência da 
empresa na utilização dos seus ativos para geração de vendas. 

Esse modelo, que decompõe o Retorno sobre os Ativos (ROA) em Margem Líquida 
(ML) e Giro dos Ativos (GA), é citado em estudos recentes como os de Soliman (2008), 
Nissim e Penman (2001) e Fairfiel e Yohn (2001), nos quais os autores atestam que os 
componentes do modelo DuPont teriam poder explanatório em relação às mudanças na 
lucratividade futura das empresas. Dessa forma, seriam úteis ao incrementar informações, aos 
já tradicionais modelos de análise financeira, para formação de carteiras visando retornos 
extraordinários, ou seja, retornos maiores do que um determinado benchmark considerado 
como retorno normal, que poderia ser o de uma carteira representativa do mercado. 

Nissim e Penman (2001) usaram em sua pesquisa o modelo DuPont que representado 
por seus índices, ML e GA, apresenta sinais da contabilidade que evidenciam diferentes 
padrões em relação às operações de uma firma. A Margem Líquida é derivada, 
frequentemente, do poder de fixação de preços, bem como da inovação de produto, do 
posicionamento de mercado, do reconhecimento da marca e da presença em nichos de 
mercado. O Giro dos Ativos mede a utilização e a eficiência do uso dos ativos que, em geral, 
são provenientes dos processos de gestão eficientes de estoque, do uso ideal da propriedade, 
da planta industrial e dos equipamentos, e de outras formas de gerenciar o uso do capital. 

Existem razões para supor que forças competitivas afetam de maneira diferente essas 
duas fontes da lucratividade. As margens de lucro elevadas sinalizam comumente a 
possibilidade de entrada de novos competidores no mercado, ou uma imitação rápida das 
novas idéias por parte dos rivais existentes. A competição faz com que as margens de lucro 
elevadas se revertam aos níveis normais, sugerindo benefícios mais transitórios. Ao contrário 
da margem de lucro, entretanto, a competição não pode, tão facilmente, ameaçar uma empresa 
que possui utilização eficiente de seus ativos. É mais difícil imitar processos de produção 
hábeis de outra indústria, já que tal reprodução envolve revisões grandes e caras de fábricas e 
das operações atuais (NISSIM e PENMAN, 2001). Os trabalhos de Fairfiel e Yohn (2001) e 
de Penman e Zhang (2003) corroboram com o proposto ao mostrarem que o desempenho 
proveniente do Giro dos Ativos é mais estável que da Margem Líquida. Assim, as mutações 
no GA auxiliariam na predição das variações futuras no ROA, permitindo vislumbrar o lucro, 
e por encadeamento o retorno das ações. 

A análise DuPont, originalmente, não contempla o rentabilidade dos acionistas, o 
retorno é analisado sob o ponto de vista do recursos investidos independente de sua origem.  
Alguns autores acrescentam ao modelo a alavancagem financeira, com o objetivo de 
investigar a formação do Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE). Dentre esses, Assaf 
Neto (2007) salienta que o ROE é um elemento de atenção diferenciada pelos analistas que 
exerce influencia significativa sobre as decisões que envolvem a empresa em análise, tomadas 
tanto no mercado de crédito, quanto no mercado acionário.  

Sobre a estrutura essencial de funcionamento da alavancagem financeira, Stickney e 
Weil (2001, p. 242) sintetizam-na da seguinte maneira: 1º. A empresa obtém fundos de 
credores; 2º. Investe os fundos em vários ativos e obtém determinado ROA, medido antes da 
remuneração atribuída aos fornecedores de capital; 3º. Os credores recebem uma parcela do 
ROA, dada pelos juros sobre o valor emprestado à firma. Para essa, entretanto, o custo deste 
débito corresponde aos juros após o imposto de renda; 4º. Os acionistas detêm um direito 
residual sobre os lucros gerados pela empresa. 

A partir de tais conceitos observa-se, por exemplo, que um Retorno sobre o 
Patrimônio Líquido abaixo do custo de oportunidade, rentabilidade mínima esperada, pode ser 
proveniente de um fraco desempenho operacional, resultante de uma estrutura de custos cara e 
baixo volume de vendas, ou por um endividamento elevado e oneroso. No primeiro caso, o 
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desempenho operacional deficitário deve ser corrigido alterando as estratégias de Ativos, 
envolvendo o giro e a margem. Por outro lado, se mesmo com razoável lucro operacional a 
firma apresenta resultado líquido negativo, tem-se revelada uma inadequada estrutura de 
capital, que consome o retorno produzido pelos ativos e que seria direcionado aos acionistas. 

Com a inclusão do ROE e do GAF na relação anterior (ROA = GA x ML) obtêm-se o 
modelo DuPont Ajustado (parte sombreada da FIG. 1). Essa análise evidencia o já exposto, 
que quanto maior o retorno sobre o investimento total, medido em função dos ativos, e menor 
a participação dos proprietários, maior será o grau de alavancagem e em decorrência o retorno 
auferido pelos proprietários. Na Figura 1 é exibido o modelo DuPont com inclusão do GAF e 
do ROE, que não fazem parte do modelo no formato original. 
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Figura 1: Modelo DuPont ajustado 

Em que: RLV: Receita Líquida de Vendas; AT: Ativo Total; LO: Lucro Operacional; AC: Ativo Circulante; 
ANC: Ativo Não Circulante; CDT: Custos e Despesas Totais; DIS: Disponibilidades; CRE: Créditos diversos; 
EST: Estoques; RLP: Realizável em longo prazo; IMO: Imobilizado; OAT: Outros Ativos não circulantes; CPV: 
Custo do Produto Vendido; DV: Despesas de Vendas; DA: Despesas Administrativas. 
 
3. METODOLOGIA 
 
3.1 Seleção da amostra 

Para os testes empíricos foram utilizadas informações publicadas pelas empresas, 
referentes aos períodos de 1998 até 2009, em duas de suas demonstrações financeiras 
obrigatórias, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício. Haja vista o 
volume de dados a serem processados, torna-se inviável a busca das informações originais 
publicadas pelas empresas ou disponíveis nos arquivos da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). Assim, foi utilizada uma fonte secundária para coletar as informações citadas – a 
base de dados do Economática®. 

De acordo com as pesquisas anteriores (Fairfield e Yohn, 2001; Nissim e Penman, 
2001; e Soliman, 2008), as firmas financeiras devem ser excluídas da amostra visto que a 
decomposição da análise DuPont não é significativa para essas, uma vez que composição dos 
ativos e passivos são bem distintos, em ampla maioria financeiros e com baixo grau de 
imobilização. Foi utilizada para essa seleção a classificação apresentada pela Bovespa, que 
considera os tipos e os usos dos produtos ou serviços desenvolvidos pelas empresas, e 
eliminadas àquelas participantes do setor Financeiro e outros, englobando os segmentos 
bancários, seguradoras, a exploração de imóveis, dentre outras atividades afins. No mesmo 
sentido, o modelo DuPont é mais significativo ao avaliar a utilização estratégica de uso dos 
ativos para obtenção de resultados para as companhias industriais, pois não costumam ter 
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grandes variações na composição dos ativos no curto prazo. Da amostra foram suprimidas as 
empresas de serviços, que possuem baixa aplicação de recursos em ativos operacionais. 

Outro importante ajuste na amostra refere-se ao volume de negócios envolvendo as 
ações das firmas negociadas na Bovespa. O impacto de uma informação e sua reação só pode 
ser bem mensurado se existirem negociações daqueles papéis no período avaliado. Então, para 
ajustar esse problema de liquidez das ações, as análises foram restritas às firmas com 
participação em pelo menos 20% dos dias negociados, ou seja, tenha sido transacionada, no 
mínimo, uma vez a cada cinco pregões. Caso fossem exigidas empresas com maior volume de 
negócios a amostra ficaria muito reduzida. Conforme apontado por Galdi (2008), poucas 
empresas possuem níveis muito altos de liquidez das ações, enquanto a maioria se encontra 
muito abaixo da média. 

 
3.2. Definição dos índices 

Os índices que compõe o modelo DuPont são comumente encontradas em livros texto 
de disciplinas que abordam a análise das demonstrações financeiras. Contudo, os indicadores 
podem apresentar-se de forma bastante distinta, pois, as fórmulas usadas no cálculo são 
diferentes e, de acordo com a utilização, as análises podem ficar comprometidas e induzir o 
analista a decisões equivocadas. Dessa forma, para obter uma definição dos índices, adequada 
ao que essa pesquisa se propõe, foram analisados posicionamentos de autores em livros e 
artigos, de origem nacional e norte-americana (Assaf Neto, 2007; Silva, 2009; Stickney e 
Weil, 2001; Fairfield e Yohn, 2001; e Soliman, 2008).  

Foi observado que as divergências entre os autores concentram-se no Lucro e no 
Patrimônio Líquido considerado para os cálculos. Nos dois livros nacionais – Assaf Neto 
(2007) e Silva (2008) – os autores não se preocupam em discriminar os acionistas 
preferenciais e os ordinários. Nas demonstrações financeiras elaboradas no Brasil nos anos 
anteriores, ainda não era convencional classificar a participação dos acionistas minoritários 
como dívida ou capital de terceiros, o que pode explicar tal divergência. 

A medida do lucro apresentado por Sticney e Weil (2001) ao excluir as despesas 
financeiras evidencia o ROA independente de como a empresa financiou os investimentos em 
ativos. Os autores norte-americanos têm influência de um mercado de capitais forte, que 
funciona de forma efetiva como uma opção para a captação de recursos pelas firmas. Dessa 
forma, no cálculo do Retorno sobre os Ativos o lucro utilizado deve representar uma 
remuneração antes dos fornecedores de capital, a fim de que as empresas tomem decisões de 
financiamento pela oferta de ações ou recursos onerosos de terceiros. 

Nos trabalhos de Fairfield e Yohn (2001) e, posteriormente, de Soliman (2008) foi 
utilizado para o cálculo do ROA o Lucro Operacional. No entanto, cabe lembrar que o Lucro 
Operacional (Operating Income) citado pelos autores segue os USGAAP (Princípios 
Contábeis Geralmente Aceitos nos EUA), que é divergente do padrão apresentado, no período 
amostral, segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). A diferença principal é que 
no modelo norte-americano o resultado financeiro não é incluído no Lucro Operacional.  

Assaf Neto (2007) corrobora com o modelo USGAAP e utiliza duas medidas para o 
Lucro, uma para o ROE e outra para o ROA. Para ele o lucro operacional, de acordo com a 
legislação brasileira, é calculado de forma equivocada após as despesas financeiras. Deve-se 
corrigi-lo para que reflita o lucro formado pelas operações da empresa independentemente da 
maneira como essas operações encontram-se financiadas, para que sua utilização seja mais 
adequada ao mensurar o ROA. Por outro lado, o Lucro Líquido representaria o resultado dos 
acionistas, dependente das decisões operacionais e financeiras.  

Nesse sentido, para o cálculo das variáveis ROA e ML no presente trabalho será 
utilizado no numerador o resultado na forma de NOPAT (Net Operating Profit after Tax), que 
representa o resultado operacional sem o custo da captação de recursos onerosos, líquido do 
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Imposto de Renda ajustado, por meio da redução do benefício fiscal oriundo da utilização de 
recursos de terceiros. 

No cálculo do Giro dos Ativos (e o denominador do ROA) os três autores 
apresentaram a mesma fórmula, com o Ativo Total médio (ATm) no denominador. Soliman 
(2008) ajusta a fórmula sugerindo para o cálculo não o ATm, mas os Ativos Operacionais 
Líquidos (AOL) médios. Para o cálculo do AOL os Ativos Totais são reduzidos do Passivo 
Operacional, que representa recursos utilizados de terceiros não onerosos, e das 
Disponibilidades (ou Ativo Financeiro). Assim os índices GA e ROA poderão ser usados, 
efetivamente, para medir a capacidade da empresa em gerar vendas a partir de seus ativos 
operacionais em sentido restrito. 

O Grau de Alavancagem Financeira como exposto por Assaf Neto (2007), deixa 
evidente na própria fórmula o conceito de alavancagem: tomar recursos de terceiros a 
determinado custo e aplicá-los em ativos a outra taxa de retorno. A diferença entre a taxa de 
captação e a taxa de retorno vai para os proprietários e altera o ROE. Logo, o GAF irá 
demonstrar a eficiência da estrutura de capitais da firma, o risco do investimento e a 
potencialidade de aumento do lucro para os acionistas. No Quadro 1 é exposto um sumário 
dos índices da forma como foram empregados na presente pesquisa. 

 
Quadro 1 – Sumário dos índices empregados nos testes 

Nome Índice Fórmula Variáveis 

Retorno sobre o Patrimônio 
Líquido 

ROE 
 

LL: Lucro Líquido 
PL’m: Patrimônio Líquido Médio reduzido do 
Lucro Líquido  

Retorno sobre os Ativos ROA 
 

NOPAT: Lucro Operacional sem redução das 
despesas financeiras, líquido do IR ajustado  
AOLm: Ativo Operacional Líquido médio 

Giro dos Ativos GA 
 

RLV: Receita Líquida de Vendas 
AOLm: Ativo Operacional Líquido médio 

Margem Líquida ML 
 

NOPAT: Lucro Operacional sem redução das 
despesas financeiras, líquido do IR ajustado  
RLV: Receita Líquida de Vendas 

Grau de Alavancagem 
Financeira 

GAF 
 

ROE: Retorno sobre o Patrimônio Líquido 
ROA: Retorno sobre os Ativos 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 
3.2. Estratégias de investimento utilizando o modelo DuPont 

Os modelos de avaliação de ações (Stock Valuation Models) buscam formar carteiras 
capazes de oferecer retornos superiores aos índices de mercado. Tentam revelar em essência, 
a ocorrência de má precificação dos preços das ações pelo mercado, o que permite ao 
investidor “ganhar” do mercado através da incorporação, manutenção ou eliminação ex-ante 
das ações que por acaso fossem identificadas como subavaliadas ou sobrevalorizadas. 

Espera-se que os componentes do modelo DuPont sejam úteis para seleção de uma 
carteira de investimentos em ações, dentre um conjunto de empresas, que gere retornos 
extraordinários. O desempenho do preço do título somente pode ser considerado 
extraordinário se apresentar-se superior à uma medida comparativa. Assim, os retornos 
apresentados pelas empresas promissoras (melhor desempenho) deve superar os retornos da 
carteira de ações das firmas com piores desempenho, segundo análise dos indicadores do 
modelo DuPont, e de uma carteira formada com todas as empresas da amostra.  

Alguns trabalhos internacionais comprovaram a utilidade da análise DuPont para 
inferir sobre a lucratividade futura das empresas. Soliman (2008) atestou que o modelo possui 
informação adicional sobre o lucro a partir da desagregação da variação do Retorno sobre os 
Ativos. Nissim e Penman (2001) informaram que os indicadores Margem Líquida e Giro dos 



7 

 

Ativos apresentam sinais dos diferentes padrões em relação às operações das firmas. Além 
desses trabalhos, Penman e Zhang (2003) mostraram que o GA é mais estável que a ML, 
assim as mutações no giro são mais robustas para predições nas variações futuras do ROA. 
Ohlson (1995) destacou por meio do Modelo dos Lucros Residuais como o preço das ações 
pode ser reescrito em função do Retorno sobre o Patrimônio Líquido. Os autores citados 
defenderam opiniões acerca dos índices de rentabilidade, testaram e validaram seu uso para 
realização de inferências sobre os resultados operacionais e os preços das ações. 

Galdi (2008) legitimou no mercado de capitais brasileiro com algumas modificações, 
os fundamentos propostos por Piotroski (2000). Os dois autores utilizaram a análise 
fundamentalista para composição de portfólios de investimento, estabelecendo um índice 
composto por nove sinais extraídos das demonstrações contábeis. Piotroski (2000) utilizou 
sinais financeiros, em uma amostra com firmas com alto PL/P, na seleção de carteiras 
associando notas de acordo com o impacto teórico do índice no preço das ações e no 
desempenho futuro da empresa. Dessa forma, caso o índice fosse classificado como “bom”, 
receberia nota igual a um, em caso contrário nota zero. Dentre as nove variáveis usadas por 
Piotroski (2000) foram incluídas o ROA, a ∆ROA, a ∆ML, a ∆GA e a variação na 
alavancagem. O autor considerou um “bom” sinal, atribuindo uma variável indicadora igual a 
um, quando o Retorno sobre os Ativos fosse positivo. As variações na margem, no giro e no 
retorno, também foram associadas como boas quando obtivessem variações positivas. A 
alavancagem foi utilizada para mensurar o nível de endividamento, calculada como o 
endividamento total em relação ao ativo total. Nesse caso, um acréscimo era considerado 
“ruim”.  

Neste trabalho foram utilizados cinco dos nove indicadores da pesquisa original de 
Piotroski (2000), mas sem considerar a relação com a variável de mercado PL/P, adicionando 
outras informações extraídas do modelo DuPont Ajustado. Os demais indicadores incluídos 
são a variação do Retorno sobre o Patrimônio Líquido (∆ROE) e, para identificar o 
crescimento das firmas, as alterações nos Ativos Operacionais Líquidos (∆AOL), compondo 
um indicador conjunto apenas com variáveis da análise DuPont (DP Score). O Quadro 2 
resume as informações para composição do DP Score, atribuindo às empresas que obtiverem 
todos os sinais considerados “bons” a maior nota possível, igual a 7. Com isso espera-se que 
as alterações nos indicadores sejam capazes de segregar as melhores opções de investimento. 
A atribuição de 10% como parâmetro para considerar um “bom sinal” do Retorno sobre os 
Ativos tem como fundamento que os investidores estarão interessados, não só que a 
rentabilidade seja positiva, mas superior a um nível mínimo desejado, neste caso, baseado no 
ROA mediano da amostra pesquisada. 

 
Quadro 2 – Síntese das informações para cálculo do DP Score 

Índice Sinal “bom” Sinal “ruim” 
∆ROE A variação é positiva A variação é negativa 
ROA O valor do índice é maior que 10% O valor do índice é menor que 10% 
∆ROA A variação é positiva A variação é negativa 
GAF O valor do índice é maior que 1,0 O valor do índice é menor que 1,0 
∆ML A variação é positiva A variação é negativa 
∆GA A variação é positiva A variação é negativa 
∆AOL Apresenta crescimento da firma Apresenta redução da firma 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Quanto ao GAF, deve-se observar que na medida em que a alavancagem aumenta, 

cresce também o risco financeiro. No entanto, o risco foi ponderado na avaliação das carteiras 
através do desvio padrão e, como o objetivo é a obtenção de maiores retornos, considera-se 
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“bom sinal” quando o ROE for superior ao ROA, evidenciando o uso adequado da captação 
de recursos de terceiros, ou seja, com taxas inferiores ao custo do capital tomado. 

Como um contraponto pretende-se testar a eficiência da formação de carteiras por 
meio de uma metodologia alternativa ao proposto por Piotroski (2000) e Galdi (2008). Trata-
se de uma estratégia para seleção de investimento por meio de um indicador agregado, em que 
as notas são atribuídas às empresas de acordo com sua posição frente aos resultados obtidos 
pelas demais, que compõe a amostra, ou seja, com um procedimento similar ao Índice Padrão. 
Com base nessas informações, serão formadas carteiras de investimento em ações 
selecionando as empresas por meio de um Índice Padrão Agregado (IPA), a partir de cada um 
dos indicadores do modelo DuPont. Um índice padrão é um referencial de comparação e para 
sua construção serão seguidos os seguintes passos:  

1º. Calcular os indicadores para cada empresa;  
2º. Classificar as firmas em ordem crescente segundo o impacto teórico do indicador, 

para o desempenho futuro das cotações das ações; 
3º. Atribuir uma nota segundo o percentil em que a empresa esteja classificada; 
4º. Os resultados obtidos pelas empresas em cada um dos índices padrão (ROA, 
∆ROA, ∆ROE, GAF, ∆ML, ∆GA e ∆AOL) são então somados para compor o 
Índice Padrão Agregado; 

5º. Finalmente, classificam-se as empresas em decis, de acordo com o Índice Padrão 
Agregado obtido por cada uma. Cada um dos decis irá compor uma carteira de 
investimento em ações. 

O Índice Padrão Agregado é composto pelos valores da alteração no Retorno sobre o 
Patrimônio Líquido e sobre os Ativos; pelo valor do ROA, que carrega informações dos 
níveis do GA, ML; pela razão da rentabilidade do Patrimônio Líquido sobre os Ativos 
Operacionais, no GAF; pelo aumento (diminuição) do tamanho da firma, nas ∆AOL; que 
sinaliza a potencialidade de ampliação (redução) da lucratividade; e pelas variações da 
Margem Líquida e do Giro dos Ativos.  

A partir da classificação das companhias, segundo as duas estratégia – DP Score e 
Índice Padrão Agregado – serão formados três novos portfólios e comparados para testar se a 
estratégia de investimento, como configurada, é eficaz. Os portfólios foram definidos como: 

 

Portfólio Forte 
Composto por ações das empresas que se localizam no extremo superior 
(20% maiores), ou seja, nos 9º e 10º decis, formando uma carteira de ações 
apontada como próspera, a qual se espera obter um retorno extraordinário. 

Portfólio Fraco 
Formado pelas ações das firmas que foram classificadas no extremo inferior 
(20% menores), ou seja, localizadas no 1º e no 2º decil, com perspectiva de 
piores retornos. 

Portfólios com  
todas as firmas 

Uma carteira constituída com as ações de todas as firmas que compõe a 
amostra, caso não fosse efetuada nenhuma estratégia 

 
Para a estratégia de investimento em ações, Galdi (2008) formou carteiras de 

investimento em ações no primeiro dia de Maio. Segundo o autor o procedimento é 
necessário, pois garante que as todas as informações das demonstrações contábeis estão 
disponíveis aos participantes do mercado de capitais, já que no Brasil o prazo para divulgação 
das informações é de quatro meses após o encerramento do exercício social.  

Os procedimentos de seleção são então repetidos para cada ano da amostra, formando 
novas carteiras de ações. Para avaliar o retorno foi utilizada uma estratégia de comprar e 
manter (buy and hold) as ações, sem re-balanceamento, pelos prazos de 06 meses, 01 ano e 02 
anos, para cada uma das carteiras formadas. Após a formação dos portfólios, deve-se apurar a 
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taxa de retorno obtida para cada uma das ações que compõem as carteiras, nos três períodos 
testados. Para corrigir um possível viés na cotação das ações em base diária, foi utilizado para 
o cálculo do retorno, pressupondo capitalização discreta, a cotação mensal média (Equação 1). 

 

 

Em que: 
Ri = Retorno da Ação i, no período t 
Pt = Preço de mercado da ação (média mensal) no período atual 
Pt-1 = Preço de mercado da ação (média mensal) no período anterior  

Eq 
(1) 

 
Calculados os retornos individuais das ações, torna-se necessário verificar o retorno 

médio do Portfólio Forte e do Portfólio Fraco. Para isso, efetua-se o cálculo da média 
aritmética simples envolvendo os retornos das ações componentes das carteiras. Ressalta-se, 
que não foi realizado qualquer tipo de ponderação na formação das carteiras, ou seja, cada 
ação contribuirá com igual proporção para a composição do retorno médio dos portfólios.  

Os princípios básicos da seleção de uma carteira de investimentos, conforme explica 
Brealey e Myers (2008) sintetizam o senso comum de que os investidores buscam aumentar 
os retornos esperados e, ao mesmo tempo, reduzir o risco – geralmente medido pelo desvio 
padrão desses retornos. Nesse sentido, uma carteira de investimento em ações que forneça um 
retorno mais elevado dado um determinado desvio padrão, ou o menor desvio padrão para um 
mesmo retorno, é conhecida como sendo uma carteira eficiente. 

Bodie, Kane e Marcus (2000) reforçam os questionamentos sobre a avaliação de 
investimentos em ações e sua mensuração frente ao respectivo risco. Para esses autores a 
maior dificuldade, a fim de se comparar significativamente o desempenho de uma carteira, é 
que a sua média de retornos deve ser ajustada para o risco. Entre as estatísticas de avaliação 
de desempenho mais conhecidas está o Índice de Sharpe (IS), criado em 1966 por William 
Sharpe, expressa a relação retorno associado ao risco, informando se o fundo oferece 
rentabilidade compatível com o risco a que expõe o investidor. O IS é apresentado a seguir: 

 

 

Em que: 
 = Retorno médio do portfólio de investimento em ações 

 = Retorno do ativo livre de risco 

 = Desvio padrão do portfólio 

Eq 
(2) 

 
Para que o índice tenha confiabilidade, ou seja, possa ser utilizado pelo investidor 

como medida de segurança na escolha do portfólio que tenha algum risco, é necessário que 
tenha sido apurado de acordo com critérios corretos. O indexador escolhido, o ativo livre de 
risco, pode elevar significativamente o índice de Sharpe. Dessa forma, adotou-se nessa 
pesquisa como ativo livre de risco o retorno da Caderneta de Poupança, investimento mais 
tradicional do mercado e considerada uma das mais conservadoras.  

Finalmente, para validar ou não a estratégia, os retornos médios dos portfólios Forte, 
Fraco e com Todas as firmas serão comparados entre si, diferenciando os níveis de retorno em 
primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, média e o índice de Sharpe. Esse teste irá 
evidenciar se a formação das carteiras provê aos investidores retorno superior ou inferior, 
além de verificar se observações pontuais firma/ano, como outliers, tem puxado o 
desempenho do portfólio para mais ou para menos.  

Com a finalidade de comparar as diferenças entre os portfólios, foi utilizado um Teste-
t de diferenças de médias, descrito na Equação 3. A hipótese nula do Teste-t implica que as 
médias dos grupos analisados não são diferentes. Quando a estatística t calculada apresentar 
valores que estejam foram do intervalo de confiança, determinado por um t crítico tabelado, 
rejeita-se H0 e as médias são consideradas estatisticamente diferentes.  
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Em que: 
M i = Média do grupo i 

 = variância do grupo i 
Ni = número de observações do grupo i 

Eq 
(3) 

 
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Assim, primeiramente, as carteiras foram formadas por ações das firmas de acordo 
com o resultado obtido no DP Score que varia de 0, nas empresas com todos os indicadores 
“ruins”, até 7, naquelas com todos os sinais considerados “bons”. As empresas que obtiverem 
no DP Score notas iguais a 0 e 1 formam o portfólio Fraco, na outra ponta destacadas como 
boas opções, ou seja, estariam mal precificadas pelos participantes do mercado, tem-se as 
firmas que receberam notas 6 e 7, compondo o portfólio Forte. 

Para maior amplitude da análise foram formadas carteiras de ações das firmas para 
cada valor do DP Score. Em seguida, calculam-se os retornos obtidos por todas as empresas 
de cada carteira, os quais são apresentados ordenados para o primeiro quartil, a mediana, o 
terceiro quartil e finalmente o retorno médio do portfólio, buscando elucidar tanto o resultado 
geral como a dispersão.  

Caso os retornos observados para as empresas promissoras (DP Scores 6 e 7) forem 
maiores que os retornos obtidos pelos portfólios Fraco e por uma carteira composta com 
todas as empresas da amostra, valida-se o pressuposto de que as firmas destacadas como 
opções promissoras, na análise DuPont, geram retornos extraordinários.  

A estratégia de investimento utilizada foi avaliada em três períodos distintos, 06 
meses, 01 ano e 02 anos, que possibilita a comparação da eficiência da estratégia nas decisões 
de investimento em ações de curto e longo prazo. Contudo, várias firmas não possuíam 
cotação das ações em alguns dos períodos necessários e foram excluídas para não 
comprometer os testes. Com isso o número de observações foi reduzido para 1889 
empresas/ano. Nas Tabelas 1, 2 e 3 são apresentados os resultados da estratégia DP Score, 
respectivamente, para 06 meses, 1 ano e 2 anos. 

De todas as observações empresas/ano apenas 22 obtiveram nota igual a 0 no DP 
Score, com a nota máxima foram 76. A grande concentração dos dados se dá na parte central, 
entre os scores 2 e 5, alcançando quase 74% da amostra, os quais não compõem os portfólios 
Forte e Fraco. As empresas de desempenho superior, portfólio Forte, foram em maior número 
do que as de pior desempenho, ou seja, do portfólio Fraco.  

Pode-se verificar uma ascensão do retorno das ações na medida em que se aumenta o 
DP Score. Tal relação pôde ser identificada nos quatro parâmetros do retorno do portfólio 
(Q1, Q2, Q3 e Média) com poucas exceções. O portfólio Forte, na avaliação de curto prazo, é 
maior e estatisticamente significante nas diferenças da Média, Mediana e do índice Sharpe, 
tanto comparado com o portfólio Fraco, quanto com a carteira com todas as observações. 
Verifica-se no retorno de 06 meses que as firmas selecionadas não só apresentaram melhores 
resultados, como também, um menor nível de risco. O índice de Sharpe (IS) chegou a quase 
0,60 na carteira de ações com DP Score igual a 7,  acumulando com o score 6 (Forte) o IS foi 
de 0,33, contra apenas -0,32 do portfólio Fraco.  

Na Tabela 2, com o retorno em 01 ano, os resultados são consistentes com o verificado 
em 06 meses. Novamente, os retornos foram diretamente relacionados com o aumento do 
score das carteiras. O retorno médio com todas as observações foi de 30,9%, que mantém 
somente as carteiras com as três maiores notas (5, 6 e 7) acima deste patamar. A formação dos 
portfólios pelo DP Score ganha mais credibilidade quando avaliada pelo Índice de Sharpe. 
Verifica-se nos resultados do retorno em 1 ano, que o portfólio Forte obteve IS duas vezes 
maior que a carteira formada com todas as firmas, e seis vezes superior ao portfólio Fraco. 
Essa relação origina-se da conjunção de empresas que ofereceram maior rentabilidade das 
ações associada ao menor nível de risco. 
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Tabela 1 – Retornos da estratégia de investimento DP Score em 06 Meses 
DP SCORE N Q1 Q2 Q3 Média DP ( σ ) Sharpe 

0 22 -0,250 -0,152 0,065 -0,087 0,456 -0,322 
1 139 -0,329 -0,113 0,086 -0,084 0,447 -0,322 
2 320 -0,300 -0,089 0,147 -0,027 0,478 -0,181 
3 340 -0,212 -0,003 0,257 0,068 0,559 0,014 
4 356 -0,239 0,019 0,278 0,096 0,523 0,069 
5 375 -0,208 0,056 0,375 0,145 0,553 0,154 
6 261 -0,108 0,136 0,409 0,183 0,470 0,262 
7 76 0,046 0,301 0,592 0,322 0,440 0,597 

Retorno das Carteiras       
Com todas as firmas 1889 -0,231 0,024 0,288 0,086 0,521 0,051 
Portfólio Fraco 161 -0,320 -0,119 0,081 -0,084 0,447 -0,323 
Portfólio Forte 337 -0,074 0,175 0,453 0,214 0,467 0,331 
Diferença de Médias Q1 Q2 Q3 Média DP ( σ ) Sharpe 
Forte – Fraco 0,246 0,294* 0,373 0,299* 0,020 0,654* 
Forte – Todas 0,157 0,151* 0,165 0,128* -0,054 0,280* 

Tabela 2 – Retornos da estratégia de investimento DP Score em 01 Ano 
DP SCORE N Q1 Q2 Q3 Média DP ( σ ) Sharpe 

0 22 -0,292 0,109 0,626 0,251 0,692 0,277 
1 139 -0,368 -0,046 0,374 0,126 0,773 0,085 
2 320 -0,327 0,001 0,374 0,138 0,750 0,104 
3 340 -0,182 0,077 0,481 0,256 0,795 0,246 
4 356 -0,189 0,115 0,578 0,292 0,793 0,293 
5 375 -0,137 0,209 0,725 0,415 0,905 0,393 
6 261 -0,002 0,390 0,805 0,464 0,678 0,596 
7 76 0,221 0,524 0,904 0,645 0,712 0,821 

Retorno das Carteiras       
Com todas as firmas 1889 -0,196 0,141 0,607 0,309 0,800 0,312 
Portfólio Fraco 161 -0,364 -0,032 0,427 0,143 0,762 0,109 
Portfólio Forte 337 0,024 0,415 0,853 0,505 0,689 0,646 
Diferença de Médias             
Forte – Fraco 0,387 0,447* 0,426 0,361* -0,073 0,537* 
Forte – Todas 0,219 0,273* 0,247 0,195* -0,111 0,334* 

Tabela 3 – Retornos da estratégia de investimento DP Score em 02 Anos 
DP SCORE N Q1 Q2 Q3 Média DP ( σ ) Sharpe 

0 22 -0,062 0,450 1,161 0,898 1,468 0,571 
1 139 -0,292 0,125 0,926 0,508 1,181 0,380 
2 320 -0,244 0,266 0,864 0,504 1,177 0,377 
3 340 -0,177 0,225 1,024 0,619 1,343 0,416 
4 356 -0,117 0,339 1,180 0,776 1,384 0,517 
5 375 -0,087 0,486 1,360 0,896 1,499 0,558 
6 261 0,095 0,664 1,478 1,054 1,541 0,645 
7 76 0,346 0,951 1,819 1,150 1,205 0,904 

Retorno das Carteiras       
Com todas firmas 1889 -0,136 0,384 1,162 0,761 1,384 0,506 
Portfólio Fraco 161 -0,286 0,184 1,087 0,562 1,227 0,409 
Portfólio Forte 337 0,118 0,693 1,561 1,076 1,471 0,691 
Diferença de Médias             
Forte – Fraco 0,404 0,509* 0,474 0,514* 0,244 0,282* 
Forte – Todas 0,254 0,309* 0,399 0,315* 0,087 0,184* 

[1] Resultado do Teste-t para diferença de médias significativo ao nível de 5% (*). 
Fonte: resultados da pesquisa. 
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Observa-se uma anomalia nos retornos verificados para a carteira com firmas de score 
0, se comparado às demais observações da Tabela 2. Os retornos apresentados foram sempre 
maiores que os da carteira com nota 1, na mediana superam até o grupo com nota 3, e no 
terceiro quartil foram ainda superiores ao DP Score 4. Apesar do desvio padrão medido sobre 
os retornos do período ter sido menor, para a carteira com nota 0, o risco do investimento 
nessas empresas associado às informações financeiras era superior, pois apresentavam ROA 
negativo, redução no tamanho da firma, além de reduzirem ainda mais a ML, o GA e o ROE. 
Dessa forma, um investidor sujeito a esse nível de risco estaria efetivamente interessado em 
maiores retornos. 

Para o retorno em longo prazo (Tabela 3), com 02 anos após a formação das carteiras, 
novamente a carteira com DP Score 0 foi superior às carteiras com notas imediatamente 
acima, superando, inclusive, a média das firmas do portfólio com nota 5. Observa-se que as 
ações dessas empresas estavam cotadas a valores muito baixos quando houve a formação do 
portfólio, devido às justificativas supracitadas, o que favorece a ocorrência dessa anomalia.  

Apesar disso, foi possível diferenciar a média, a mediana e o índice de Sharpe do 
portfólio Forte, com valores significativamente superiores aos portfólios Fraco e com todas as 
empresas da amostra. Com a manutenção das ações do portfólio Forte por dois anos, um 
investidor teria auferido em média 107,6% de retorno, com Índice Sharpe de 0,69. Caso a 
opção fosse uma carteira de mercado com todas 1889 observações, esse retorno seria inferior 
31,5 p.p. e o IS 0,184 menor.  

Acrescenta-se, para os três períodos avaliados, que mesmo não tendo distinguido com 
precisão os grupos intermediários, a estratégia foi eficiente para discriminar e proporcionar 
retornos superiores ao portfólio Forte em contraponto ao portfólio Fraco e à carteira formada 
com todas as observações. Nesse sentido, pode-se validar o modelo DuPont para seleção de 
investimentos, confirmando sua utilidade na seleção de ações de empresas promissoras. 

Ainda que as evidências encontradas já tenham sido suficientes para justificar o uso da 
análise DuPont, propõe-se uma metodologia alternativa para formação das carteiras. Algumas 
pesquisas (Galdi, 2008; Piotroski, 2000; Abarbanell e Bushee, 1997) utilizaram os sinais 
derivados da análise das demonstrações financeiras para seleção de investimentos em ações, 
geralmente, a partir dos índices selecionados avalia-se o desempenho da empresa atribuindo 
uma nota a cada um dos indicadores, conforme foi desenvolvido no DP Score. 

Alternativamente, utilizando uma metodologia comum em livros de análise das 
demonstrações financeiras, na comparação dos indicadores de diferentes firmas, denominada 
por índices padrão (ver Silva, 2009; Iudícibus, 2009; ou Matarazzo, 2003), foram constituídas 
carteiras de investimento, a partir dos índices da análise DuPont. Os resultados calculados 
para cada índice, ano a ano, foram ordenados e atribuída uma pontuação segundo o percentil 
em que a empresa estava, conforme destacado na metodologia. As análises foram 
desenvolvidas e os resultados estão apresentados na página seguinte, na Tabela 4 com o 
retorno em 6 meses, na Tabela 5 em 1 ano, e na Tabela 6 com retorno após 02 anos da 
formação das carteiras. 

As informações apresentadas da Tabela 4, confrontando o Índice de Sharpe, mostram 
que o portfólio Fraco tem desempenho 56,2 p.p. inferior, seis meses à frente, que o obtido 
pelo portfólio Forte, resultado diferente no Teste-t e significativo ao nível de 1%. Da mesma 
forma, estendendo os prazos para um e dois anos à frente, as diferenças das médias continuam 
significativas, mas são reduzidas para 48,7 e 31,3 p.p., respectivamente. Estas evidências, 
também verificadas na Tabela 1, admitem que a distinção das empresas pelos indicadores de 
DuPont, são duradouras e tem maior ímpeto no curto prazo. 
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Tabela 4 – Retornos da estratégia de investimento Índice Padrão Agregado em 6 Meses 
IPA N Q1 Q2 Q3 Média DP ( σ ) Sharpe 

1 189 -0,344 -0,170 0,085 -0,081 0,469 -0,300 
2 189 -0,290 -0,089 0,115 -0,023 0,502 -0,165 
3 189 -0,284 -0,050 0,144 -0,017 0,384 -0,200 
4 189 -0,286 -0,016 0,213 0,040 0,526 -0,038 
5 190 -0,237 0,005 0,266 0,088 0,493 0,057 
6 187 -0,165 0,059 0,298 0,148 0,717 0,123 
7 190 -0,157 0,082 0,366 0,144 0,433 0,193 
8 188 -0,194 0,054 0,285 0,086 0,489 0,054 
9 189 -0,164 0,137 0,442 0,194 0,525 0,255 
10 189 -0,014 0,249 0,534 0,271 0,514 0,410 

Retorno das Carteiras             
Com todas as Firmas 1889 -0,231 0,024 0,288 0,086 0,521 0,051 
Portfólio Fraco 378 -0,317 -0,118 0,106 -0,052 0,486 -0,230 
Portfólio Forte 378 -0,125 0,210 0,496 0,233 0,520 0,332 

Diferença de Médias             
Forte - Fraco 0,192 0,328* 0,389 0,284* 0,035 0,562* 
Forte - Todas 0,105 0,186* 0,208 0,146* 0,000 0,281* 

Tabela 5 – Retornos da estratégia de investimento Índice Padrão Agregado em 1 Ano 
IPA N Q1 Q2 Q3 Média DP ( σ ) Sharpe 

1 189 -0,409 -0,119 0,391 0,126 0,886 0,074 
2 189 -0,325 -0,002 0,343 0,123 0,743 0,085 
3 189 -0,195 0,062 0,409 0,194 0,730 0,184 
4 189 -0,208 0,047 0,473 0,177 0,567 0,207 
5 190 -0,154 0,178 0,541 0,300 0,753 0,319 
6 187 -0,140 0,170 0,621 0,403 1,017 0,337 
7 190 -0,123 0,210 0,662 0,335 0,644 0,427 
8 188 -0,090 0,201 0,767 0,358 0,756 0,394 
9 189 -0,121 0,318 0,868 0,472 0,806 0,511 
10 189 0,015 0,491 0,909 0,606 0,881 0,619 

Com todas as Firmas 1889 -0,196 0,141 0,607 0,309 0,800 0,312 
Portfólio Fraco 378 -0,375 -0,061 0,370 0,124 0,816 0,079 
Portfólio Forte 378 -0,055 0,404 0,900 0,539 0,846 0,566 

Diferença de Médias             
Forte - Fraco 0,320 0,466* 0,530 0,415* 0,030 0,487* 
Forte - Todas 0,141 0,263* 0,293 0,230* 0,046 0,254* 

Tabela 6 – Retornos da estratégia de investimento Índice Padrão Agregado em 2 Anos 
IPA N Q1 Q2 Q3 Média DP ( σ ) Sharpe 

1 189 -0,366 0,090 0,849 0,452 1,225 0,320 
2 189 -0,263 0,186 0,864 0,482 1,087 0,388 
3 189 -0,126 0,266 1,024 0,563 1,088 0,462 
4 189 -0,165 0,230 0,912 0,638 1,427 0,405 
5 190 -0,050 0,376 1,138 0,798 1,405 0,526 
6 187 -0,085 0,461 1,251 0,831 1,447 0,533 
7 190 -0,135 0,457 1,383 0,819 1,377 0,552 
8 188 -0,118 0,461 1,092 0,797 1,363 0,540 
9 189 0,046 0,581 1,307 0,902 1,401 0,601 
10 189 0,126 0,889 1,830 1,325 1,728 0,732 

Com todas as Firmas 1889 -0,136 0,384 1,162 0,761 1,384 0,506 
Portfólio Fraco 378 -0,300 0,120 0,864 0,467 1,157 0,352 
Portfólio Forte 378 0,076 0,692 1,603 1,114 1,585 0,665 

Diferença de Médias             
Forte - Fraco 0,376 0,572* 0,739 0,647* 0,428 0,313* 
Forte - Todas 0,213 0,308* 0,441 0,353* 0,201 0,159* 

[1] Resultado do Teste-t para diferença de médias significativo ao nível de 5% (*). 
Fonte: resultados da pesquisa. 
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Outro evento notável, no que tange ao risco das carteiras, ocorre no portfólio Forte, à 
medida que o prazo é majorado, todos os valores do desvio padrão calculados também 
aumentaram. Obviamente, com maiores valores para os retornos, têm-se maiores desvios 
padrão. Entretanto, o aumento verificado no portfólio Forte, que até um ano era muito similar 
às demais carteiras, apresenta crescimento desproporcional e a diferença do desvio padrão, 
antes menor que 0,05 para o portfólio Fraco, chega 0,428. Esse fato pode levar a uma 
interpretação de que o portfólio Forte perderia credibilidade por aumentar seu o risco com a 
extensão do prazo. Contudo, o risco assumido na carteira de ações de desempenho superior 
seria de obter retornos positivos pouco expressivos, diferente das demais carteiras, que 
apresentam no primeiro quartil retornos sobre as ações negativos. 

Ao agrupar um número maior de opções de investimento nos portfólios Forte e Fraco, 
reduziu-se a disparidade apresentada no primeiro método, DP Score, quando o portfólio com 
nota máxima tinha mais que o dobro de observações do formado com as firmas de piores 
desempenhos. A comparação é mais adequada, porém, a diferença do índice Sharpe verificada 
nas duas estratégias entre os portfólios Forte e Fraco foi reduzida, em 0,09 para 6 meses e em 
0,05 considerando o retorno em 1 ano. Mantendo a opção de investimento em longo prazo o 
resultado foi diferente, com melhor desempenho por meio do IPA. 

Nas Tabelas 4 e 5, sob o ponto de vista do risco, ou desvio padrão, o maior valor foi 
verificado na carteira de Índice padrão Agregado igual a 6. Tal carteira apresentou retorno 
superior ao obtido nas duas carteiras imediatamente acima na média, o que não aconteceu nos 
demais quartis analisados. Isso indica que algumas empresas, apesar da classificação 
recebida, tiveram retornos muito elevados, deslocando a média para cima. Nesse sentido, ao 
ponderar o retorno auferido nos portfólios pelo nível de risco, por meio do Índice de Sharpe, 
tem-se uma medida mais confiável para as decisões de investimento. A mesma carteira, com 
IPA igual a 6, não superou as demais se confrontadas pelo IS. 

Dentre as estratégias de investimento em ações, utilizando o DP Score e o Índice 
Padrão Agregado dos componentes do modelo DuPont, ambas reportaram ampla similaridade 
dos resultados. Com médias diferentes, ao nível de significância quase sempre de 1%, os 
retornos do portfólio Forte foram superiores aos do portfólio Fraco e da carteira formada com 
todas as empresas, verificado em curto e longo prazo. Nesse sentido, reforça-se o uso das 
variáveis da análise DuPont para seleção de empresas com melhor desempenho, validando 
também a obtenção de retornos extraordinários em uma estratégia de investimentos. Contudo, 
algumas características devem ser destacadas. 

Apesar de maior dificuldade em seu cálculo o IPA oferece certas vantagens. Uma 
característica do índice padrão é a segregação em grupos, quantos forem desejados, com o 
mesmo número de indivíduos. A amostra total foi dividida em dez categorias com 
praticamente o mesmo número de indivíduos, cerca de 189, o que facilita as comparações. Já 
no DP Score a carteira de nota igual a zero possuía apenas 22 observações, certamente, caso 
algumas delas tivessem retornos muito expressivos, iriam elevar a média do grupo. 

Além disso, uma firma poderia receber nota zero, por exemplo, ao verificar que obteve 
uma redução na Margem Líquida naquele ano, no entanto, quando comparada às demais 
empresas sua redução tenha sido insignificante. Somente a partir do agrupamento ordenado 
dessas variáveis é possível categorizar com maior precisão qual a posição dessa firma relativa 
ao conjunto analisado. Essa característica pode ser vista como uma vantagem, e confirmada 
na comparação dos resultados. A anomalia verificada na carteira de DP Score igual zero, com 
retornos superiores às carteiras com notas maiores, não aconteceu no grupo inferior do Índice 
Padrão Agregado. Do mesmo modo, nas observações centrais a diferenciação das carteiras foi 
mais apurada. Em média, foram reduzidas, mas não esgotadas, as verificações de retornos 
maiores nas carteiras com menor pontuação. Por meio de uma segregação mais acurada foi 
possível identificar melhor os níveis de risco das carteiras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Estratégias de investimento em ações utilizando a análise das demonstrações 

financeiras têm sido pesquisadas, buscando identificar ações mal precificadas a fim de obter 
retornos superiores ao de mercado. O modelo DuPont, surgido nas primeiras décadas do 
século XX, ao desagregar o Retorno sobre os Ativos em diferentes arranjos da Margem 
Líquida e do Giro dos Ativos, seria útil para predições sobre a rentabilidade futura e, dessa 
forma, para decisões de investimento em ações. Nessa pesquisa buscou-se elaborar e testar 
duas estratégias de investimento em ações a partir dos sinais obtidos por meio de tal análise, 
selecionando as empresas destacadas pelo desempenho dos indicadores para compor uma 
carteira, no sentido de se obter retornos extraordinários. 

A primeira etapa do trabalho consistiu em analisar os índices do modelo DuPont, 
verificando as proposições de diferentes autores em relação às contas utilizadas para o cálculo 
dos indicadores. As principais divergências foram verificadas na rubrica representativa do 
Lucro e na concepção do Patrimônio Líquido. A correção ostentada para o quociente do ROA 
tem a intenção de corrigi-lo a fim de se mensurar o resultado das operações, de modo 
independente de como são financiadas, assim a medida utilizada foi o Nopat. Quanto ao 
Patrimônio Líquido as divergências são relacionadas à distinção dos acionistas minoritários 
para os autores norte-americanos. No entanto, considerando que o mercado nacional possui 
grande concentração do controle acionário, tal separação não foi considerada importante. 

Em seguida, buscou-se analisar a utilidade de uma estratégia de investimento em 
ações, a partir dos sinais obtidos nos componentes da análise DuPont. Duas metodologias 
foram propostas e utilizadas para composição das carteiras, o DP Score e o Índice Padrão 
Agregado. Os testes confirmaram a relevância dos indicadores do modelo DuPont para as 
decisões de investimento no mercado de capitais brasileiro. Os resultados indicam que a 
seleção de uma carteira com ações promissoras (portfólio Forte) resulta em retornos 
superiores e estatisticamente diferentes dos obtidos nas demais carteiras comparadas – uma 
delas formada por todas as empresas da amostra e a outra constituída por ações das firmas 
com piores desempenhos (portfólio Fraco). 

A formação de carteiras de investimentos a partir de sinais da contabilidade, agregados 
em um indicador como o DP Score e outras proposições como avaliado por Galdi (2008) e 
Piotroski, (2000), são relevantes e originam ao investidor retornos superiores ao mercado. 
Contudo, ao classificar o resultado dos indicadores de forma comparativa, bem como 
analisado nesta pesquisa por meio do Índice Padrão Agregado, os resultados se mostram ainda 
melhores, ampliando as opções para os participantes do mercado. 

Mesmo com os resultados aderentes ao uso do modelo DuPont para tomada de 
decisões de investimento em ações, vale salientar que foram consideradas somente 
informações provenientes da análise das demonstrações financeiras, divulgadas pelas 
empresas. Pesquisas futuras podem incluir mais variáveis nos modelos, como indicadores de 
mercado e outras informações econômicas, buscando melhorar a caracterização das empresas, 
maior diferenciação dos portfólios, o que possivelmente permitiria obter retornos superiores 
aos verificados neste trabalho. 
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