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Este artigo apresenta um tutorial sobre a Magic Formula. Abordaremos a montagem 

de uma planilha tipo excel com dados do site Fundamentus. Espero com isso solucionar 
diversas dúvidas que costumo receber das pessoas que visitam meu site e lêem o artigo 
sobre o livro de Joel Greenblatt. Caso não possua o editor de planilhas da Mircrosoft 
(Excel) instalado em seu computador, recomendo a utilização do OpenOffice. 
Antes de criar a planilha e interpretar as informações do ranking Magic Formula 
recomendo a leitura do artigo que escrevi anteriormente, e principalmente a leitura do 
livro de Joel Greenblatt “The Little Book That Beats The Market”. 
 
O primeiro passo para elaborar a planilha é abrir o site Fundamentus 
(http://www.fundamentus.com.br) e selecionar a opção “Busca Avançada por Empresa”, 
no canto superior direito da tela (em vermelho na figura abaixo). 
 

 
 

Ao clicar na ferramenta “Busca Avançada por Empresa” você será levado para uma tela 
de seleção de parâmetros. Não é preciso fazer qualquer tipo de seleção nesta tela pois 
faremos todos os processos necessários através do editor de planilhas. Portanto, deixe 
tudo como está e clique em “Buscar”. 
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Assim que clicar em “Buscar” o sistema retornara uma tabela com todas as informações 
disponíveis para todas as empresas constantes do banco de dados do Fundamentus. Nós 
vamos trabalhar estas informações no editor de planilhas, portanto precisamos copiar 
estas informações e passa-las para uma planilha. Abra uma planilha em branco. Agora 
volte para o navegador, pressione o botão esquerdo do mouse e arraste o ponteiro do 
mouse sobre todos os dados da página Fundamentus que abrimos anteriormente. 
Comece a seleção (arrastar o ponteiro do mouse) pelo título da página (Resultados da 
busca) e continue até o final da página. Assim que terminar pressione as teclas 
CTRL+C, estas são as teclas de atalho para copiar informações. São muitas linhas de 
informações, então se o seu computador não tiver uma boa capacidade de 
processamento é possível que demore um pouco para concluir a tarefa. 
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Depois de pressionar CTRL+C e copiar os dados para a memória do computador volte 
para a planilha que abrimos anteriormente. Selecione a primeira linha da primeira 
coluna da planilha (1A) e pressione CTRL+V, este é o comando de atalho para “colar” 
as informações que copiamos anteriormente. Com isso iremos obter uma planilha com 
todas as informações do site Fundamentus. São aproximadamente 500 linhas de dados, 
então confira se copiou corretamente as informações do site Fundamentus. 
 

 
 
É possível que algumas colunas mostrem o caractere #, fique tranqüilo, isso quer dizer 
que o número é muito grande para a coluna, e basta clicar duas vezes nas linhas que 
separam as colunas para ajustar o tamanho da coluna ao tamanho do número.  
Apague as duas primeiras linhas, não precisaremos delas. Apague também as colunas: 
Cotação, P/L, P/VP, PSR, Div. Yeld, P/Ativo, P/Cap.Giro, P/EBIT, P/Ativ Circ.Liq, 
Mrg Ebit, Mrg Líq, Liq. Corr, ROE, Liq.2meses, Patrim. Líq, Dív.Brut/Patrim., 
Cresc.Rec.5ª. Utilizaremos somente as colunas EV/EBIT e ROIC. 
Para remover colunas e linhas arraste o mouse sobre a letra da coluna (número da linha) 
e clique com o botão direito e selecione a opção “Excluir”. 
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Após remover as linhas e colunas que citei anteriormente crie três novas colunas ao lado 
das informações do Fundamentos: Ranking EV/EBIT, Ranking ROIC, e Magic 
Formula. A planilha deve ficar com a mesma forma da figura abaixo. 
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Agora vamos começar a montar o ranking proposto por Joel Greenblatt. Devo ressaltar 
que este ranking esta mais próximo do proposto por Greenblatt pois estamos usando os 
índices de EV/EBIT e ROIC. No artigo que escrevi anteriormente utilizo os índices de 
P/L e ROE, que são sugeridos por Greenblatt como alternativa para o cálculo da Magic 
Formula caso não se tenha disponíveis EV/EBIT e ROIC. 
Primeiro vamos montar o Ranking de EV/EBIT. Neste ranking quanto menor o valor 
melhor é a posição da empresa. Seleciona as colunas de A até F (arraste o mouse 
enquanto pressiona o botão esquerdo) e clique em “Dados”, e na seqüência clique em 
“Classificar”. Na janela “Classificar por” selecione EV/EBIT em ordem Crescente. 
Clique em “OK”. 
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O editor de planilhas vai ordenar a coluna EV/EBIT em ordem crescente (do menor para 
o maior). Quando terminar, exclua todas as linhas com valores de EV/EBIT negativos 
ou iguais a zero. 
Agora atribua as posições na coluna “Ranking EV/EBIT”. Como a coluna “EV/EBIT” 
já esta ordenada basta que numeremos as linhas de 1 até X (Sendo X o número total de 
empresas que temos na planilha). Para facilitar, digite somente as três primeiras 
posições (1, 2 e 3), selecione os três valores enquanto pressiona o botão esquerdo do 
mouse e continue arrastando para baixo. E editor de texto vai preencher 
automaticamente as outras posições. 
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Ou se preferir selecione as três primeiras posições e clique duas vezes no quadrado que 
fica ao lado (embaixo) do numero três. Fazendo isso o editor de planilhas irá preencher 
automaticamente todas as outras linhas.  
Para montar a coluna “Ranking ROIC” basta repetir o processo que fizemos para a 
coluna “Ranking EV/EBIT”. Selecione as colunas de A a F, clique em “Dados” e depois 
“Classificar”. Agora vamos classificar a coluna ROIC em ordem decrescente, pois 
quanto maior o ROIC, melhor será a posição da empresa. Clique em OK. 
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Assim que o editor termina de ordenar a coluna ROIC podemos perceber que ele 
manteve toda a estrutura da planilha, isso acontece porque estamos selecionando todas 
as colunas (de A a F) quando realizamos a classificação. Agora basta inserir os valores 
da posição de cada empresa de acordo com o ROIC, isso deve ser feito na coluna 
“Ranking ROIC”, da mesma forma que fizemos em “Ranking EV/EBIT”. Lembre-se 
que desta vez a melhor posição vai para o maior valor, ou seja, a empresa que obteve o 
maior retorno sobre o capital investido deve figurar em primeiro lugar. Quando terminar 
a sua planilha deve estar como a figura abaixo. 
Remova todas as empresas com ROIC negativo ou igual a zero. 
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Para montar o Ranking da Magic Formula basta somar o “Ranking EV/EBIT” com o 
“Ranking ROIC”, para isso digite a seguinte fórmula na coluna “Magic Formula”: 
=(D2+E2) . 
 

 
 
O editor vai somar automaticamente as duas colunas. Arraste a coluna com a fórmula 
para baixo para repetir a fórmula para todas as linhas. 
Agora basta ordenar a coluna “Magic Formula” e ordem crescente. As empresas com os 
menores valores são as que possuem melhor posição de acordo com o método proposto 
por Joel Greenblatt, a Magic Formula. 
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Neste ranking que montei em 12/12/2008 temos FESA, CEBR, e HETA nas três 
primeiras posições. 
Lembre-se! Antes de tomar qualquer decisão é essencial que você entenda a lógica da 
Magic Formula. Este entendimento é importante para obter o melhor retorno possível 
com esta fórmula, portanto, mais uma vez, recomendo a leitura do artigo que escrevi 
anteriormente e do livro de Joel Greenblatt. 
Destaco também que o método proposto por Joel Greenblatt é mais um de muitos 
métodos existentes no mercado, em geral quanto mais tempo dedicar aos seus 
investimentos (conhecimento do que está fazendo) melhor será o seu retorno. 
 
Se você encontrou algum erro ou quer fazer algum comentário sobre este artigo 
escreva para artigos@marcofinanceiro.com.br 
 
As informações apresentadas neste artigo não constituem conselhos de investimento de qualquer espécie. 
Não somos responsáveis pela veracidade dos fatos e números aqui expostos. Ação é um investimento de 

Risco - Avalie você mesmo suas decisões. 
 
 


