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Resumo:
O investimento em ativos de risco, na bolsa de valores, é uma forma de obter rendimentos atrativos,
mesmo quando o mercado de ações apresenta desvalorização, utilizando de técnicas estatísticas e
gráficas como forma de aumentar a poupança das famílias, sem a necessidade de contar com a sorte.
Tal análise de investimento deveria ser simples ao ponto que um indivíduo formado no ensino médio
brasileiro consiga escolher os ativos, mensurar a rentabilidade esperada para o ativo adquirido e por
último indicar os momentos favoráveis para a compra e venda de tais ativos, em um investimento não
superior a doze meses. Por meio de uma pesquisa exploratória, com uma abordagem quantitativa e
bibliográfica, através de dados primários em um método estatístico descritivo foram analisadas as
vinte e cinco ações com maior participação na Bm&fBovespa no terceiro trimestre de 2014, tendo
como resultado a escolha dos ativos através do seu desempenho histórico de seus retornos, associado
aos seus valores de desvio padrão, enquanto que a rentabilidade esperada é demonstrada pelas linhas
de resistência e os momentos ideais para compra e venda dos ativos é demonstrado pelo cruzamento
das linhas das médias móveis, devendo analisar em conjunto o aumento no volume de negociações e a
formação das figuras gráficas ombro-cabeça-ombro, cunhas, flâmulas e bandeiras. Ao final o estudo
revelou que estas ferramentas realmente proporcionam, ao investidor, rendimentos acima da caderneta
de poupança, contudo estas ferramentas não são simples ao ponto de espontaneamente o investidor
brasileiro trocar a caderneta de poupança pelo mercado de ações.
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Statistical and graphical assets in an investment strategy for Brazilian
savers concluded high school
Abstract
Investments in risk assets on stock exchange are a way to obtain attractive earnings, even
when stock market is in devaluation, using statistic and graphical techniques, as a way to
increase household families, with no necessity of luck. Such investment analysis should be as
simple as a person had concluded Brazilian high school is able chose stocks, measure its
expected profitability and finally indicate the favourable moment to purchase and sale of such

stocks, since investment doesn’t exceed twelve months. Through an exploratory research,
with a quantitative and bibliographical approach, using primary data in a descriptive statistical
method were analysed twenty-five stock with highest participation in the Bm&fBovespa in
third quarter 2014, resulting in the choice of assets by it historical returns, associated with
their standard deviation, while expected profitability is demonstrated by resistance lines and
ideal moments for purchasing and selling of stocks are demonstrated by crossing of lines of
moving averages. Besides it must be analyse in conjunct with increase of trading volume and
formations of graphic figures as shoulder-head-shoulder, wedges, streamer and flags. At the
end study showed that these tools really provide incomes above ordinary saving for the
investor, however these tolls are not so simple for Brazilians investors spontaneously
exchange saving in the stock market.
Key-words: Investment, Stocks, Risk, Return, Short term.

1 Introdução
A poupança de dinheiro é fundamental para a concretização de objetivos futuros, bem como a
obtenção de certa segurança financeira, sem a necessidade de depender da sorte. Contudo, a
simples poupança de valores pode ocasionar perda monetária, principalmente pela ação da
inflação, apenas a manutenção do patrimônio, ou ainda, um crescimento ínfimo do seu
montante.
Com a finalidade de maximizar as riquezas, acelerar e/ou proporcionar crescimento do
patrimônio de uma família, se faz necessário o investimento dos valores por ela poupado.
Sendo que dentre as modalidades de investimento existem as aplicações financeiras em ações,
negociadas nas bolsas de valores, as quais são consideradas ativos de risco. Podendo, o
investidor, se utilizar de uma técnica especulativa para seus investimentos.
Ao analisar investimentos, no Brasil, a modalidade que se destaca é a caderneta de poupança,
a qual possui 44,4% dos recursos aplicados, ainda em 2012 (SATO, 2012). Sendo que em
2013 este investimento captou 71,048 bilhões de reais. (PARIZ, 2014). Valores que
representam 90% das pessoas que realizam aplicações periódicas, principalmente em função
de sua simplicidade de manuseio, isenção de imposto de renda e a liquidez. (INSPER, 2012).
Apesar de seu rendimento não superar 0,64% a.m., entre 01 jan. 2014 e 17 fev. 2014
(BACEN, 2014), representado por um rendimento médio de 6,48% a.a., em 2012. (BACEN,
2013).
Na contramão, as aplicações em ações na Bm&fBovespa ainda possuem uma participação
tímida de 0,3% da população brasileira, ainda mais, se comparado aos Estados Unidos da
América (EUA), onde este estilo de aplicação possui representação de 20% da população. Os
principais motivadores para este comportamento do brasileiro é o medo e a falta de
conhecimento (CARTOLA, 2012). Ainda que investidores obtenham ganhos de até 82,66%
a.a., a exemplo do ano de 2009, ou até mesmo em períodos de rendimentos negativos, a
exemplo de 2013 com -15,50% a.a., quando avaliado o índice bovespa (BM&FBOVESPA,
2014), existem ativos com rendimentos positivos e atrativos a exemplo da Kroton ON com
valorização de +69,86%, TIM ON somando uma valorização +53,84% e Cielo ON com
+45,92%, todas representando valorização anual em 2013 (G1..., 2013).
Em vista disso surge a questão problema: Quais as ferramentas estatísticas e gráficas que
podem ser utilizadas na escolha de ativos de risco, encorajando que investidores apliquem no
mercado de ações brasileiro e obtenham retornos superiores ao da caderneta de poupança?
Neste contexto, este trabalho apresenta à estatística e os elementos gráficos como estratégia
de investimento na área de mercado de capitais. Objetivando rendimento superior ao da

caderneta de poupança brasileira, através de ativos da Bm&fBovespa, com uma aplicação não
superior a 12 meses, contados a partir da data do início do investimento. De forma a
identificar as ferramentas para escolha dos ativos, mensurar a rentabilidade esperada para o
ativo adquirido e por último indicar os momentos favoráveis para a compra e venda dos
ativos.
Por fim, este trabalho é justificado pela possibilidade de o investidor obter sucesso, em suas
aplicações, sem necessidade de gastos com profissionais dedicados à área, ou complexos
sistemas informatizados. Ao passo que para o acadêmico universitário esta é uma
oportunidade de aprofundar, aplicar e integrar diversas áreas acadêmicas. Ainda, é possível
contribuir para o aumento da renda e/ou poupança das famílias. E, ao final, aumentar e/ou
aprofundar o leque de opções de análises do mercado de ações, para os profissionais da área
de mercado de capitais.
2 Medidas de dispersão e seleção de ativos
Um método para analisar o quanto um ativo difere do seu valor médio e, portanto, analisar o
seu risco, possíveis valores de ganhos e possíveis valores de perdas, é calcular o valor
absoluto da diferença entre um resultado e a média dos resultados do ativo, de forma a ignorar
a os sinais negativos ao calcular a média das diferenças. Ou, como opção, elevar todas as
diferenças ao seu quadrado, antes de determinar à média. Sendo que a média destes números
elevados ao quadrado recebe o nome de (ELTON et. al., 2004; OLIVEIRA, PACHECO,
2011; SANVICENTE, MELLAGI FILHO, 1996). Asserção reafirmada por Mellagi Filho e
Ishikawa (2003, p. 275): “Podemos definir o risco de uma ação simplesmente como a
variância ou desvio padrão dos retornos da ação [...]”.
A fórmula de cálculo da variância é apresentada na equação (1), através da formatação de
Elton et. al. (2004).
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Caso o investidor tenha como intensão a utilização do desvio padrão como forma de avaliar o
risco da carteira de ativos, a forma matemática de calculo é a raiz quadrada da variância
(CRESPO, 2009; ELTON et. al., 2004):
j =1

Todavia, os retornos de um ativo acima ao seu valor médio são os valores desejados pelo
investidor, portanto, segundo Elton et. al. (2004), os valores a serem analisados devem ser
somente aqueles abaixo do valor médio de retorno, considerando como valor zero os
positivos. Sob esta condição, a fórmula de cálculo é a mesma da equação (1), porem a sua
denominação passa ser semivariância. A qual passa a medir apenas o risco de perda em
relação ao valor médio do ativo.
Após conhecer os resultados de variância e semivariância dos ativos tidos como opção de
aplicação, o investidor deve escolher a melhor opção em termos de risco e retorno esperado
(SANVICENTE, MELLAGI FILHO, 1996). É possível afirmar que a maioria dos
investidores preferem o ativo com retorno esperado mais alto, quando o desvio padrão for
igual. Caso o retorno esperado for igual para os ativos analisados, o investidor escolheria o
ativo com menor variância. Uma vez que quanto menor é o valor de variância do ativo, mais
seguro é para o investidor obter o retorno esperado (ELTON et. al., 2004).
3 Retorno esperado
Na tentativa de conciliar ora a demanda por alta rentabilidade, que gera alto risco, e ora a
demanda por pouco risco, sabendo da impossibilidade de existir um ativo com a maior

rentabilidade e o menor risco, simultaneamente, busca-se estabelecer parâmetros
comparativos que permitam a melhor relação risco e retorno (OLIVEIRA, PACHECO, 2011).
3.1 Estimação de beta
O índice beta é tido como importante medida para determinar a sensibilidade das ações de
uma empresa, em relação ao índice a que se encontra atrelado. Sendo que em geral este índice
mede o comportamento da ação em relação ao Ibovespa nos últimos dezoito meses. Mas, não
há qualquer impeditivo para o espaço temporal ser maior, pois neste caso a confiabilidade do
índice será aumentada. (OLIVEIRA, PACHECO, 2011)
Elton et. al. (2004) descreve que na prática para um beta igual a 2, se espera que o retorno de
uma ação aumente ou diminua, conforme o sentido tomado pelo mercado, em 2% sempre que
o mercado suba ou caia 1%.
Formalmente se pode estimar o beta de uma empesa através da equação (2), que é a divisão
da covariância da ação em relação ao mercado, pela variância da carteira de mercado
(ELTON et. al., 2004).
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Mellagi Filho e Ishikawa (2003) também relatam que o valor de beta pode ser determinado
pela equação (2), contudo é necessário no mínimo mais de 20 dados.
Quando se estima um valor de beta é importante ter claro que seu valor varia de um período
para outro, o que segundo Elton et. al. (2004) ocorre por dois motivos: o primeiro seria que o
risco (beta) teria simplesmente mudado. O segundo, pois o beta de cada período possui um
erro aleatório.
3.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Seu modelo pode ser dividido em duas partes, para então determinar o retorno a ser exigido
do ativo em análise. A primeira parte é o retorno exigido sobre um ativo livre de risco, a qual
é somada a segunda parte, denominada prêmio pelo risco, calculado através da multiplicação
do beta do ativo pela subtração entre o risco de mercado e do ativo livre de risco, que neste
caso é denominado como prêmio pelo risco de mercado. (GITMAN, 2010). Sendo então
representado pela equação matemática (3).
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Cabe esclarecer que o retorno de mercado é o retorno da carteira de mercado composta por
todos os títulos negociados, ou seja, o índice das ações negociadas na bolsa de valores
(GITMAN, 2010).
4 Momentos para compra e venda dos ativos
Os preços das ações possuem oscilações, devido à previsão dos fluxos de caixas das
empresas. Em vista disso os momentos favoraveis para compra e venda dos ativos estão
relacionados com a capacidade de projetar o futuro. Para tanto, os analistas se utilizam de
duas técnicas, ou escolas, distintas para esta análise: a técnica e a fundamentalista.
(LAGIOIA, 2007; OLIVEIRA, PACHECO, 2011). Sendo que não há um consenso de qual
modelo de análise é melhor, ou seja, não são excludentes, podendo ser utilizado ambos ao
mesmo tempo (PINHEIRO,2007).

4.1 Análise fundamentalista
A escola fundamentalista se utiliza de informações relativas à empresa, como demonstrações
financeiras, as perspectivas de investidores, o setor em que a empresa atua e as informações a
respeito da economia do país. Tudo a fim de projetar o futuro das variáveis que afetam a
empresa. Assim, se a diferença entre o preço atual da ação e o preço futuro projetado for
atraente, o analista indica a compra do ativo. Mas cabe alertar que esta análise requer
sofisticadas planilhas eletrônicas ou sistemas de análise, objetivando elaborar uma projeção
do fluxo de caixa, de maneira que possibilite sua alteração de forma bastante dinâmica à
medida que novas informações são recebidas. (OLIVEIRA, PACHECO, 2011;
SANVICENTE, MELLAGI FILHO, 1996).
Em vista disso, é possível afirmar que esta escola define qual ativo deve ser comprado ou
vendido, uma vez que esta voltada ao longo prazo e não prediz o tempo para a entrada ou
saída do mercado (CHAVES, ROCHA, 2004; OLIVEIRA, PACHECO, 2011). Também pode
ser afirmado que o seu objetivo é definir o porquê comprar a ação, assim destinado para
administradores de fundos e investidores no longo prazo (PINHEIRO, 2007).
4.2 Análise técnica
Esta escola tem como principais objetivos a definição de quando os preços das ações irão se
mover e o momento para se entrar ou sair do mercado (CHAVES, ROCHA, 2004;
OLIVEIRA, PACHECO, 2011). Sendo assim, Pinheiro (2007) afirma que o típico usuário
desta escola é o especulador.
Para Murphy (1999) esta técnica possui três premissas básicas, sendo elas:
a) O mercado desconta tudo: os tecnicistas acreditam que qualquer coisa pode afetar os preços
das ações, como fundamentos, políticas, psicologias, entre outros;
b) Os preços se movem com tendências: a função básica da análise das tendências de preços
das ações em gráficos é identificar a sua tendência em seus estágios iniciais, assim
negociando os ativos de acordo com a sua situação;
c) Seu histórico se repete: os estudos do mercado de ações tem relação com a psicologia
humana, onde padrões gráficos identificados e categorizados a centenas de anos ainda
repetem em certas situações gráficas de preços. Lagioia (2007) afirma que assim é possível
transmitir uma segurança ao investidor do mercado de ações, uma vez que caso perceba que
esta do lado errado do mercado, se pode aguardar o próximo ciclo a fim de negociar as ações.
4.2.1 Análise das tendências
Para determinar essas tendências se utiliza de técnicas como traçar linhas de tendências
(PINHEIRO, 2007). O que segundo Lagioia (2007) é realizado através da montagem de um
gráfico com os valores negociados do ativo. Quando o sentindo for ascendente liga-se os
pontos inferiores da série de preços em elevação. Contudo, caso o sentido seja descendente,
liga-se os pontos superiores do movimento de preços em queda.
Seguindo na determinação de tendências, Pinheiro (2007) afirma que quando da formação de
descontinuidade dos preços (gaps), ou seja, quando não há operações em uma área do gráfico,
é importante indicação de alteração de tendência ou aceitação das ações pelo mercado. Sua
identificação ocorre em uma tendência de alta quando no intervalo de cotações de um dia, o
preço da ação fica acima do ponto máximo da cotação do dia anterior. Caso for uma tendência
de baixa a cotação mais alta de um dia fica abaixo do ponto mínimo do dia anterior.
Na análise técnica, além dos gráficos também se utiliza de indicadores técnicos, tais como
médias móveis, momentum e estocático (PINHEIRO, 2007).

4.2.2 Análise por média móvel
A média móvel tem como função a determinação da tendência do ativo nos leilões da bolsa de
valores, devido a sua variedade de opções devemos esclarecer alguns aspectos mais
profundamente. A primeiro momento se faz importante determinar a sua forma de cálculo
com base nos diferentes tipos de média.
O cálculo da média aritmética simples, aqui descrito pela equação (4), é calculado através de
uma divisão da soma dos valores da variável em questão, pela sua quantidade de amostras
(CRESPO, 2009)
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Já a média exponencial, a qual possui um tempo de resposta menor que a média móvel
simples, pois ela atribui mais peso aos últimos dias da sequência. Tem seu cálculo realizado
através da média móvel exponencial do dia anterior, somada a uma variável, definida pela
divisão do número dois pelo número de amostras somado ao número um que é multiplicada
com a subtração do preço atual do ativo por sua média móvel exponencial do dia anterior, em
conformidade com a equação (5) (MARTINS, 2010).
MME d = MME d −1 +

2
X ( Pd − MME d −1 )
n +1

(5)

Todavia, não basta saber a sua forma de cálculo, caso não se tenha definido o período mais
adequado para cada tipo de análise. Deste modo é possível afirmar que uma média de
curtíssimo prazo tem um período de cinco a treze dias, a média de curto prazo tem um período
de quatorze a vinte e cinco dias, por conseguinte quando se tratar de médio prazo o período é
de cinquenta a cem dias, por último a média de longo prazo esta estabelecida no período entre
cem e duzentos dias (ADVFN, 2014; BASTTER, 2001; INVESTMAX, 2014)
A sinalização de compra ocorre quando a média móvel cruza as cotações que se encontram
em movimento ascendente, enquanto que o sinal de venda ocorre quando a média móvel das
cotações cruza as cotações em movimento descendente (BASTTER, 2001; INVESTMAX,
2014). Enquanto que para Infomoney (2014) o momento de compra ocorre quando uma média
de curto prazo cruza uma média de longo prazo de baixo para cima, enquanto a sinalização de
venda ocorre no sentido contrário. Ou ainda quando uma média de curtíssimo prazo cruzar a
média de curto prazo, de maneira ascendente, no momento em que a média de longo prazo
esta em queda indica que há um sinal de reversão. Sendo esse movimento ratificado quando a
média de médio prazo cruza a média de longo prazo também de forma ascendente.
A construção da média móvel de médio prazo, curto prazo e curtíssimo prazo devem ser
elaboradas utilizando a média exponencial (BASSTER, 2001. INFOMONEY, 2014;
INVESTMAX, 2014).
Por último, Infomoney (2014) ressalta que quanto menor for o prazo da média móvel
utilizada, mais sensível ela será, assim demonstrando a tendência com mais velocidade, porem
esta velocidade poderá apresentar falhas, indicando tendências que não se concretizam.
4.2.3 Análise gráfica
A análise gráfica é um dos pilares da análise técnica, com o objetivo principal de identificar
tendências e pontos de reversão, através da análise de formações anteriores. Sendo o gráfico
de linha utilizado para representação das cotações em um intervalo de tempo, ao passo que o
gráfico de volume é utilizado para representação do volume de negócios realizados, em
determinado período de tempo, em relação a valores, lotes e número de negócios

(PINHEIRO, 2007).
Contudo a análise não se restringe a estes gráficos, no caso da evolução das cotações do ativo
no leilão da bolsa de valores ao longo do tempo são utilizados os gráficos de barra e o gráfico
de candlesticks. (LAGIOIA, 2007; PINHEIRO, 2007).
Na análise gráfica outra ferramenta poderosa são as linhas de suporte e resistência. Uma vez
que elas indicam os níveis no qual as cotações de compra ou venda não possuem força
suficiente para seguir em movimento. (PINHEIRO, 2007).
Lagioia (2007) informa que se deve utilizar desta ferramenta para comprar e vender as ações,
sendo que consiste em comprar no suporte e vender na resistência.
Ao final Pinheiro (2007) também relata que se pode utilizar as figuras formadas pelas
formações gráficas, para então definir se a tendência mudará de sentido ou se continuará o
sentido atual. Desta forma figuras de triângulos, cunhas, bandeiras e flâmulas indicam
continuidade no sentido da tendência. Ao passo que para identificar alteração de sentido, a
figura mais típica é a formação denominada ombro-cabeça-ombro, devido a sua semelhança
com a forma de um ser humano, sendo que nesta situação irão existir três pontos de
resistência e dois pontos de suporte. A outra figura que indica alteração no sentido da
tendência é a formação de duplos e triplos tetos e pisos, ou seja, apresenta dois pontos de
resistência e um de suporte, sendo que os pontos de resistência encontram-se no mesmo nível.
5 Procedimentos metodológicos
A metodologia a aplicar é definida como exploratória que para Gil (2010, p. 27) “(...) têm
como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais
explícito ou a construir hipóteses.”. Ainda, segundo Severino (2007, p. 123) a pesquisa
exploratória também “busca apenas levantar informações sobre um determinado objeto,
delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse
objeto.”.
Para o desenvolvimento da pesquisa se utilizam documentos bibliográficos e documentais,
que segundo Severino (2007) é aquela pesquisa na qual se tem como fonte documento no
sentido amplo, como documentos impressos, mas também jornais, fotos, documentos legais,
etc. Sendo que neste caso os seus conteúdos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico.
A abordagem desta pesquisa é quantitativa, uma vez que se vale principalmente de
informações disponíveis sob a forma de registros, tabelas, gráficos ou em banco de dados.
(GIL, 2010). Gerhardt e Silveira (2009) também definem a pesquisa quantitativa como aquela
que é centrada na objetividade, considera que a realidade só pode ser compreendida pela
análise de dados brutos, devendo recorrer à linguagem matemática para descrever as causas
de um fenômeno, as relações entre as variáveis, etc.
Os dados coletados, durante este trabalho são considerados de primeira mão, ou seja, são
aqueles que ainda não passaram por tratamento analítico, isto é, apresentado em relatórios de
empresas ou órgãos governamentais (GIL, 2010).
Quanto à análise dos dados, se da pelo método estatístico descritivo, ou seja, se utiliza de
todos os dados da amostra pesquisada (SILVESTRE, 2007). Sendo que o processamento dos
dados se deu com a utilização do programa Microsoft Office Professional Plus 2010, como
forma de cálculo e processamento de dados.
A comparação e análise se da através dos ativos blue chips, negociadas no mercado à vista da
Bm&fBovespa, no terceiro trimestre do ano de 2014. Tendo como valor referência de
rentabilidade a caderneta de poupança brasileira, no mesmo período. Destinado às pessoas

que já obtiveram formação escolar no ensino médio brasileiro e detentoras de recursos
financeiros para a compra de um lote mínimo de cem ações de uma mesma empresa.
6 Apresentação e análise dos dados
Na tabela 1 é possível perceber que a forma de priorização dos ativos disponíveis para compra
é o histórico de retorno médio, devido à ineficácia da determinação de exigibilidade de
retorno futuro, ainda devendo tomar a medida de desvio padrão como apoio. Uma vez que
estas medidas ordenam os ativos com os melhores históricos de resultados, podendo o
investidor perceber o ativo que é necessário se expor ao menor risco para obter o retorno
esperado, portanto com menor risco de perdas.
A medida de semivariância é um dado estatístico de apoio à tomada de decisão de compra ou
não do ativo, uma vez que ela relata apenas a probabilidade de perda. Conforme verificado na
tabela 1, caso o investidor tomasse esta medida como forma primária de seleção dos ativos
disponíveis, é possível que ele compre ações com deslocamento lateral na evolução de seus
preços ou até mesmo com registro de perdas, nos últimos 12 meses.
Retorno
médio 12
meses (%
a.d.)

Desvio
padrão

Ativo

Nome empresa

Retorno CAPM (%
a.d.)

BBSE3

BB Seguridade

0,0068

0,3992

1,4863

-0,4240

1

1

KROT3

KROTON

0,0113

0,1867

1,7833

-0,5964

2

4

TIMP3

TIM Particpações

0,0064

0,1268

1,8261

-0,6513

3

5

CIEL3

Cielo

0,0113

0,1196

1,3247

-0,4621

4

10

ITSA4

Itaúsa

-0,0018

0,0975

1,3016

-0,4644

5

6
13

Semivariân Prioridade Prioridade
cia
retorno simivariância

ITUB4

Itaú Unibanco

-0,0011

0,0728

1,3150

-0,4873

6

BBAS3

Banco do Brasil

-0,0017

0,0598

1,8804

-0,6958

7

16

BBDC4

Bradesco

-0,0020

0,0460

1,4396

-0,5564

8

11

BBDC3

Bradesco

-0,0034

0,0217

1,7112

-0,6469

9

8

PCAR4

Pão de Açúcar

0,0097

0,0084

1,2370

-0,4787

10

25

BRFS3

BRF S.A.

0,0113

0,0034

1,4612

-0,5484

11

18

PETR4

Petrobras

-0,0105

-0,0146

2,1189

-0,8306

12

24

ABEV3

Ambev S.A.

0,0099

-0,0153

1,2996

-0,5164

13

2

CMIG4

Cemig

-0,0012

-0,0266

1,7815

-0,6989

14

21

UGPA3

Ultrapar

0,0111

-0,0417

1,2788

-0,5380

15

17

CCRO3

CCR

0,0091

-0,0600

1,5238

-0,6304

16

9

VIVT4

Telefônica Brasil

0,0097

-0,0656

1,2987

-0,5596

17

3

PETR3

Petrobras

-0,0111

-0,0677

2,0609

-0,8451

18

7

BVMF3

BMFBovespa

-0,0061

-0,0742

1,9073

-0,8012

19

22
14

VALE3

Vale

-0,0012

-0,0773

1,4428

-0,5971

20

EMBR3

Embraer

0,0116

0,0810

1,7178

-0,6972

21

15

JBSS3

JBS Friboi

-0,0054

-0,0851

2,2058

-0,9089

22

20

SANB11

Santader BR

0,0048

-0,0943

1,4106

-0,5909

23

12

VALE5

Vale

-0,0019

-0,0947

1,3315

-0,5577

24

19

GGBR4

Gerdau

-0,0011

-0,1696

1,7536

-0,7723

25

23

Fonte: Elaboração do próprio autor
Tabela 1 – Comparativo retorno, desvio-padrão e semivariância.

Isto posto, o ativo BBSE3 é apresentado com o maior retorno, ao mesmo tempo que a sua
variância não é descolada, em comparação com outros ativos, e ainda, o seu valor de
semivariância também é o menor valor entre os ativos avaliados. Desta forma é destacado
como a melhor opção estatística para investimento.
Tal situação não ocorre com o ativo TIMP3, neste caso apesar de se apresentar como o

terceiro melhor retorno médio, nos últimos 12 meses, este valor não é significativamente
superior ao ativo CIEL3, que por sua vez apresenta valores de variância e semivariância
significativamente inferiores. Deste modo o ativo CIEL3 deve ser escolhido pelo investidor
que possui aversão ao risco. Esta mesma relação ocorre com os ativos BBAS3 e BBDC4,
VIVT4 e PETR3, BVMF3 e VALE3 e por último EMBR3 e JBSS3.
Como forma de determinar o quanto esperar de rendimento dos ativos pré-selecionados, o
modelo CAPM não se apresentou como boa opção para esta estimativa. Desde que o índice de
mercado, neste caso o índice Ibovespa, apresente desempenho negativo, situação que ocorreu
durante o período avaliado. Pois conforme apresentado na tabela 1, os ativos demonstram
exigência de retorno negativo, ou retornos próximos à zero. Bem como não retrata a situação
que ocorreu historicamente, conforme verificado na mesma tabela 1. Contudo a linha de
resistência também pode desempenhar esta função, desde que o preço do ativo esteja abaixo
do seu máximo valor já atingido, dentro do período de análise. Sendo assim, ao verificar a
figura 1, a qual representa o ativo TIMP3, nota-se que há dois níveis de resistência (sinalizado
pela linha amarela), portanto caso os preços estejam abaixo do primeiro nível, deve-se exigir
uma valorização até este patamar (aproximadamente R$11,57), caso este patamar seja
rompido deve-se buscar o próximo ponto de resistência, neste caso uma valorização de até,
aproximadamente, R$13,40.

Figura 1 – Gráfico ativoTIMP3

A mesma análise pode ser adotada em relação ao ativo VALE5, seus pontos de resistência são
de aproximadamente R$28,90 e posteriormente R$31,95.
Contudo, esta análise não é possível de ser aplicada no caso do ativo BBSE3. Uma vez que
seu preço no momento da análise já se encontrava no ponto de resistência. Assim este critério
só pode ser utilizado caso o preço desta ação venha desvalorizar.
Por último, para determinar os momentos favoráveis para compra dos ativos, um conjunto de
três indicadores desempenham esta função. O primeiro indicador é o cruzamento das linhas de
média móvel. Sendo que no presente artigo, por se tratar de um investimento de curto prazo, o
momento de compra ocorre quando uma linha de uma média exponencial de 5 dias (linha
verde) cruza a outra linha de média exponencial de 14 dias (linha vermelha) de baixo para
cima. Já o momento de venda ocorre com o cruzamento das mesmas médias, contudo no
sentido descendente. No entanto, como segundo indicador, a fim de evitar que oscilações de
mercado conduzam a uma interpretação de uma tendência que após não se confirme, tal

cruzamento tem de ser acompanhado por um aumento de volume de operações. Esta situação
pode ser constatada na figura 1.
O terceiro indicador são as formações gráficas, as quais devem ser interpretadas, a fim de
perceber se a tendência atual permanecerá, ou se haverá uma mudança em seu sentido. A
mudança de sentido pede ser percebida através da figura 2, a qual demonstra o ativo PETR3.
No destaque da imagem é possível notar que na ocorrência da formação ombro-cabeça-ombro
haverá uma mudança no sentido da tendência. Neste caso os preços iniciarão uma queda,
sendo indicada a venda do ativo, ou ainda, que este não é o momento adequado para sua
compra. Tal alteração foi reforçada pela formação de um gap, bem como o aumento no
volume negociado durante o dia. Já a formação de cunhas, ou de bandeiras, conforme
destaque da figura 1, indicam a continuidade da tendência existente, mesmo com o preço do
ativo próximo de sua linha de resistência.

Figura 2 – Gráfico ativo PETR3

Ao final, caso o investidor tivesse escolhido esta técnica para investimento, e aplicado,
indiscriminadamente, nos ativos BBSE3, TIMP3, PETR3 e VALE5, sendo que os dois
últimos tiveram rendimentos negativos nos últimos 12 meses. Ao passo que utilize para a
compra o valor de abertura e para venda o valor de fechamento do pregão do dia em que
ocorre a sinalização. Sempre reaplicando a totalidade do valor resgatado e desconsiderando
todas as taxas incidentes nas operações. Nos últimos 12 meses ele teria obtido um ganho de
68,61% para o ativo BBSE3, 25,71% para PETR3, 5,75% para TIMP3 e 9,13% para VALE5.
7 Conclusão
Este trabalho objetivou a identificação de ferramentas estatísticas e gráficas de forma a
auxiliar o investidor, com formação mínima o ensino médio brasileiro, a aplicar na bolsa de
valores Bm&fBovespa, de forma que obtivesse rendimentos superiores à tradicional caderneta
de poupança. Para tanto, foram analisados os 25 ativos com maior participação na referida
bolsa de valores, assim o ativo com menor participação ainda possui 1% das negociações.
Com o resultado se percebe que a priorização dos ativos a serem comprados deve ser iniciada
pelo seu retorno médio, neste caso dos últimos 12 meses, por se tratar de um investimento de
curto prazo. Contudo, esta priorização deve ser acompanhada pelos valores de desvio padrão.
Assim na existência de dois ativos com retornos semelhantes, o investidor com aversão ao
risco deve escolher aquele ativo com o menor desvio padrão. Ou ainda, caso um ativo
apresente o retorno que seja desejável por este mesmo investidor, mas o desvio padrão seja

muito superior aos outros ativos em análise, tal ativo deve ser descartado. A última análise
desta etapa deve ser a semivariância, como forma de avaliar quais ativos apresentam maior
chance de perda. Sendo assim, valores muito negativos indicam ativos que devem ser
evitados, em função ao aumento do risco de perda financeira.
Para determinar o valor futuro a ser exigido do ativo em análise, a ferramenta CAPM é
indicada caso o desempenho do índice Bovespa seja positivo, caso contrário, se deve utilizar
os patamares de resistência, pois conforme relatado no referencial teórico o movimento de
preços se repete ao longo do tempo.
Após a escolha dos ativos, os momentos favoráveis para negociação dos ativos são
determinados a partir do cruzamento das médias móveis de curto prazo (14 dias) e de
curtíssimo prazo (5 dias), devendo a compra ser realizada quando a média de curtíssimo prazo
cruza a de curto prazo de baixo para cima. Ao passo que a venda deve ser realizada quando
ocorre o mesmo cruzamento, mas de maneira descendente. As confirmações destes momentos
se dão pelo aumento no número de negócios realizados na data, em comparação ao outros
dias, assim um indicador confirma a demonstração do outro.
Ao final, as formações gráficas devem ser levadas em consideração, como forma de
percepção se aquele é o momento de ingressar ou sair do mercado, pois com elas é percebida
a alteração de tendência de mercado. Esta sinalização é identificada pela formação de gaps,
associado ao aumento no volume de negócios realizados no dia, e ainda combinado com a
formação gráfica ombro–cabeça-ombro. Caso ocorra a formação de bandeiras ou cunhas a
maior probabilidade é de que a tendência permaneça a mesma.
Após todas estas etapas foi possível afirmar como satisfatório o desempenho das técnicas
apresentadas, pois permitem ao investidor com formação no ensino médio brasileiro obter
rendimentos atrativos, superiores a caderneta de poupança. Contudo, como o investidor
brasileiro tem por característica a busca por simplicidade de manuseio para realizar o(s) seu(s)
investimento(s), dificilmente este perfil de investidor trocaria espontaneamente a caderneta de
poupança pela compra de ações na Bm&fBovespa. Sendo então necessário alguém instruir o
investidor mais profundamente sobre o funcionamento deste mercado, como forma do
investidor notar sua democraticidade, bem como sentir-se mais seguro.
Ao final, o processo de análise proposto também vai ao sentido contrário da simplicidade. Por
este processo de análise não se utilizar de programas informatizados dedicados a esta
atividade, há necessidade de análise individualizada para cada caso, bem como a atualização
de todos os ativos diariamente, o que acaba exigindo tempo, disciplina e dedicação por parte
do investidor. Assim abrindo possibilidade de desenvolver um método instrutivo para
investidores, ou ainda, métodos em grau superior de simplicidade, para que o investidor se
sinta atraído a este mercado, aos poucos obtenha mais conhecimentos e se aprofunde em
novas técnicas de análise. Podendo ainda ser verificado, em novos estudos, o motivo pelo
qual o modelo CAPM não se aplica à realidade de Bm&fBovespa, no curto prazo, como forma
de demostrar a exigibilidade de seus ativos.
Referências
ADVFN. Média móvel exponencial. 2014. Disponível em <http://br.advfn.com/educacional/analisetecnica/media-movel-exponencial>. Acessado em: 07 abr. 2014.
BACEN. Boletim do Banco Central do Brasil – Relatório 2012. 2013. Disponível
<http://www.bcb.gov.br/pec/boletim/banual2012/rel2012cap3p.pdf>. Acessado em 10 jan. 2014.

em:

BACEN.
Remuneração
dos
depósitos
de
poupança.
2014.
<http://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp>. Acessado em: 18 fev. 2014.

em:

Disponível

BASTTER. Análise técnica: médias móveis aritméticas e exponenciais. 2001. Disponível
<http://www.bastter.com/Mercado/Aprendizado/entendendo-o-mercado/analise-tecnica/media-moveisaritmeticas-e-exponenciais.aspx> . Acessado em: 07 abr. 2014.

em:

BM&FBOVESPA.
Índice
bovespa
–Ibovespa.
2014.
Disponível
<http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoVariacaoAnual.aspx?Indice=ibovespa&idioma=pt-br>.
Acessado em: 18 fev. 2014.

em:

CARTOLA. Por medo e desconhecimento brasileiros engatinham na bolsa. 2012. Disponível
em:<http://economia.terra.com.br/por-medo-e-desconhecimento-brasileiros-engatinham-nabolsa,ef28974bd476b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html.>. Acessado em: 13 fev. 2014.
CHAVES, Daniel; ROCHA, Keyler. Análise técnica e fundamentalista: divergências, similaridades e
complementaridades. 2004. Disponível em: <http://www.ead.fea.usp.br/tcc/trabalhos/Artigo-DanielChaves2004.pdf>. Acessado em: 03 mar 2014.
CRESPO, Antônio. Estatística fácil. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
ELTON, Edwin et. al. Moderna teoria de carteira e análise de investimentos. São Paulo: Atlas, 2004.
GERHARDT, Tatiane; SILVEIRA, Denise. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: UFRGS editora, 2009.
GIL, Antônio. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
GITMAN, Lawrence. Princípios de administração financeira. 12 ed. São Paulo: Pearson, 2010.
G1 ECONOMIA MERCADOS. Confira as maiores altas e quedas no ano entre as ações da Bovespa. 2013.
Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2013/12/confira-maiores-altas-e-quedas-noano-entre-acoes-da-bovespa.html>. Acessado em 18 fev. 2014.
INFOMONEY. Médias móveis: saiba como funcionam e como utilizar este indicador. 2014. Disponível em:
<http://www.infomoney.com.br/ultimas-noticias/noticia/365152/medias-moveis-saiba-como-funcionam-comoutilizar-este-indicador>. Acessado em 11 abr. 2014.
INSPER. Caderneta de poupança é a forma de aplicação mais popular no país. 2012. Disponível em:
<http://www.insper.edu.br/noticias/caderneta-de-poupanca-e-a-forma-de-aplicacao-mais-popular-no-pais/>.
Acessado em: 08 jan. 2014.
INVESTMAX.
Média
móvel
(MM
–
Moving
averange).
2014.
Disponível
<http://www.investmax.com.br/iM/content.asp?contentid=657>. Acessado em: 07 abr. 2014.

em:

LAGIOIA, Umbelinda. Fundamentos do mercado de capitais. São Paulo: Atlas, 2007.
MARTINS, Carlos. Os supersinais da análise técnica: guia para investidores lucrativos na bolsa. São Paulo:
Elsevier, 2010.
MELLAGI FILHO, Armando; ISHIKAWA, Sérgio. Mercado financeiro e de capitais. 2 ed. São Paulo: Atlas,
2003.
MURPHY, John. Technical analysis of the financial markets. . Nova Iorque: New York institute of finance,
1999.
OLIVEIRA, Gilson; PACHECO, Marcelo. Mercado financeiro. 2 ed. São Paulo: Fundamento educacional,
2011.
PARIZ, Tiago. Poupança tem captação recorde em 2013, diz BC. 2014. Disponível
<http://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRSPEA0S0NR20140107>. Acessado em: 08 jan. 2014.

em:

PINHEIRO, Julino. Mercado de capitais: fundamentos e técnicas. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2007.
SANVICENTE, Antonio; MELLAGI FILHO, Armando. Mercado de capitais e estratégias de investimento.
São Paulo: Atlas, 1996.
SATO, Karin. Poupança segue como investimento preferido do brasileiro, diz pesquisa. 2012. Disponível
em: <http://www.valor.com.br/financas/2939604/poupanca-segue-como-investimento-preferido-do-brasileirodiz-pesquisa#ixzz2po2URTX8>. Acessado em: 08 jan. 2014.
SEVERINO, Antônio. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2007.
SILVESTRE, Antônio. Análise de dados e estatística descritiva. São Paulo: Escolar Editora, 2007.

