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RESUMO

Este estudo teve por objetivo testar a eficácia dos diversos fundos de ações existentes
no mercado quando comparados à rentabilidade do principal indicador de desempenho da
bolsa brasileira – o Índice Bovespa. Para isso foram analisados desempenhos históricos de
fundos, assim como as habilidades dos seus gestores. Foram selecionados 156 fundos de
ações e foi escolhida a Taxa SELIC como ativo livre de risco.
Sua importância está em auxiliar os investidores de renda variável a terem maiores
esclarecimentos na hora de escolher um fundo de investimento e avaliar até que ponto é
válido pagar taxas altas de administração a fundos ativos, ou preferir os que são lastreados ao
Índice Bovespa. Para este estudo, foram feitas comparações e análises durante um período de
tempo entre os desempenhos líquidos desses fundos. Verificou-se que os fundos ativos que,
por definição, tentam superar o Ibovespa (Ibov), nem sempre conseguem êxito.
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1

INTRODUÇÃO

Uma das formas mais fáceis de investir no mercado de capitais é através de
fundos de investimentos. Neste tipo de investimento, a pessoa adquire cotas de um
fundo que representam a aplicação em determinados ativos que o poupador não teria
acesso sozinho pelo capital exigido, ou prefere simplesmente confiar em um
administrador para este fim. Supostamente, os fundos ativos, por serem administrados
por instituições e profissionais altamente qualificados, deveriam dar uma rentabilidade
superior a fundos indexados a o benchmark1 ao selecionarem títulos mal apreçados,
como veremos adiante. Já os fundos de gestão passiva, procuram replicar um índice de
mercado, buscando o retorno de equilíbrio.
Em outubro de 2009, como resultado da união da ANBID – Associação
Nacional dos Bancos de Investimentos com a ANDIMA – Associação Nacional das
Instituições do mercado Financeiro, foi criada a ANBIMA – Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. E, através de dados oferecidos por
esta instituição (http://www.anbima.com.br), podemos ter uma dimensão da importância
e do crescimento desse tipo de investimento ao longo dos anos:

Gráfico 1: Evolução do Número de Fundos de Investimentos em relação aos anos
Fonte: ANBIMA, elaborado pelo autor.
1

Expressão do inglês que pode ser traduzida por “ponto de referência” ou “termo de comparação”. No
vocabulário financeiro, benchmark é um indicador usado para comparar o desempenho de um
investimento. Retirado de http://www.riskoffice.com.br/documentos/glossario/b.asp. Acesso em
02/0902010.
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O mercado de fundos, encerrou o primeiro semestre de 2010 com captação
líquida positiva em R$41,7 bilhões e o patrimônio líquido dos fundos no país
ultrapassou R$ 1,5 trilhões (considerando fundos domésticos e Offshore2 e em moeda
constante, deflacionada pelo IGP-M3). Mesmo assim, a captação foi 31,1% inferior a de
2009 - segundo dados da ANBIMA, listados na Tabela 1:
Tabela 1: Dados Estatísticos de Rentabilidade da Indústria de Fundos

Período

FUNDOS DE
INVESTIMENTO
PL
Em R$ milhões
correntes (1)

dez-72
dez-73
dez-74
dez-75
dez-76
dez-77
dez-78
dez-79
dez-80
dez-81
dez-82
dez-83
dez-84
dez-85
dez-86
dez-87
dez-88
dez-89
dez-90
dez-91
dez-92
dez-93
dez-94
dez-95
dez-96
dez-97
dez-98
dez-99
dez-00
dez-01
dez-02
2

46.021,74
61.886,65
115.907,96
128.825,31
146.962,96
220.936,81
297.104,31
344.413,38
355.003,04

Variação % do PL
Em R$ milhões
constantes (2)
9.100,66
8.340,50
6.879,82
7.542,91
8.111,63
10.143,12
9.760,15
10.716,81
7.660,02
7.793,69
8.559,01
13.451,97
21.594,31
39.684,69
28.092,78
40.772,61
81.638,40
146.781,45
43.095,35
81.534,44
111.590,98
135.155,34
180.607,67
211.595,38
362.455,94
374.810,45
420.419,35
526.788,00
645.131,81
677.490,75
552.422,96

Em
Em
moeda
moeda
corrente constante

34,47
87,29
11,14
14,08
50,34
34,47
15,92
3,07

-8,35
-17,51
9,64
7,54
25,04
-3,78
9,80
-28,52
1,74
9,82
57,17
60,53
83,77
-29,21
45,14
100,23
79,79
-70,64
89,20
36,86
21,12
33,63
17,16
71,30
3,41
12,17
25,30
22,47
5,02
-18,46

Nº de fundos
88
89
92
91
82
75
71
71
69
72
72
71
68
128
199
261
300
345
289
324
476
580
896
1.033
1.301
1.714
1.748
1.931
2.295
2.524
2.905

Fundos de investimento Off - shore são os fundos que alocam parte dos recursos disponíveis no exterior,
mas que a gestão encontra-se no seu país de origem.
3
Índice Geral de Preços do Mercado. Utilizado para indicar o nível de inflação.
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dez-03
dez-04
dez-05
dez-06
dez-07
dez-08
dez-09
jul-10

515.616,09
612.634,79
739.009,13
939.668,90
1.159.794,17
1.135.377,94
1.418.995,03
1.539.367,25

745.177,25
45,24
789.563,98
18,82
940.872,58
20,63
1.152.577,03
27,15
1.318.441,92
23,43
1.182.950,87
(2,11)
1.499.997,65
24,98
1.539.367,25
8,48
Fonte: ANBID

34,89
5,96
19,16
22,50
14,39
-10,28
26,80
2,62

2.896
2.952
2.829
3.192
3.586
4.207
4.811
5.257

Podemos observar também um enorme crescimento do mercado acionário nos
últimos anos, desde o número de pessoas físicas investindo, passando pelo número de
empresas listadas com capital aberto até o valor de mercado das empresas já listadas. De
acordo com o site da Bovespa, nota-se que o Índice Bovespa (Ibovespa – que é
composto pelo desempenho das empresas com maior liquidez4 listadas em bolsa, a ser
melhor explicado adiante no trabalho) obteve uma valorização incrível na década,
acompanhado de um enorme aumento de volume financeiro negociado. Com uma média
de 2.044.014.295 ações sendo negociadas, o aumento também ocorreu com o número de
investidores, que saiu de 155 mil para o recorde de julho de 2010 de mais de 598 mil em
menos de dez anos, com projeções apontando para mais de 1 milhão em 2013. O valor
de mercado das 374 empresas listadas também subiu, indo para R$ 2,29 trilhões. E,
mesmo devendo ainda boa parte do volume da movimentação financeira aos
investidores institucionais (36,17%) e aos investidores estrangeiros (27,72%), as
pessoas físicas aumentam sua participação, ficando atualmente com 27,56% de
participação.
Os fundos de investimento acompanharam esse desenvolvimento e colocaram
o Brasil entre os maiores do mundo em termos de patrimônio da indústria de fundos, a
frente de países como Canadá, Japão e Itália (ICI – Investment Company Institute,
acessado em agosto de 2010). Apesar do perfil do brasileiro não ser tão agressivo como
o do norte americano, há também um forte crescimento nos fundos de renda variável.
Deteremo-nos, então, aos fundos classificados pela ANBIMA (Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) como Fundos de Ações.
Contudo, ao analisarmos o desempenho dos fundos com o propósito de ficarem acima

4

Segundo Bodie, Kane e Marcus (2000) liquidez se refere à velocidade e à facilidade com a qual um
ativo pode ser transformado em dinheiro.
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do indicador, neste caso o Ibovespa, verificamos que muitas vezes eles acabam tendo
rentabilidade líquida menor, mesmo tendo gestão ativa. Segundos dados da ANBID
(Associação Nacional de Bancos de Investimento), através do Sistema de Informações
ANBID versão 4.2, ao analisarmos somente os Fundos de Ações, temos apenas 6,96%
de fundos indexados ao Ibovespa ou IBrX (Índice que avalia o retorno de uma carteira
teórica composta pelas cem ações mais negociadas na Bovespa). Se considerarmos
somente os fundos indexados ao Ibovespa, teremos 4,09% do total e somente 3,02% do
Patrimônio Líquido dos fundos deste universo.
Segundo Chevalier & Ellison (1999), a imprensa financeira produz um grande
volume e variedade de informação sobre os profissionais que gerenciam fundos de
investimento. Muitas revistas têm suas capas ilustradas com a foto dessas pessoas, mas
pouco se sabe sobre o histórico de desempenho e um acompanhamento sobre
desempenhos nos anos seguintes desses gestores.
Já que 93,04% dos fundos de ações são de gestão ativa e o volume do
patrimônio é quase 25 vezes superior ao aplicado em fundos de gestão passiva; tenho o
objetivo de verificar se essa maior procura dos investidores é justificável. Fazendo um
estudo mais aprofundado nos fundos que terminam o ano dando uma rentabilidade
líquida maior que o mercado, quais são os diferenciais que eles apresentam?
Conseguiriam estes administradores se manterem acima da média do mercado por
quanto tempo? Teria sido obra do acaso ou fruto da competência de boas instituições
estes resultados?

1.1

PROBLEMA

Uma das formas que popularizou o investimento das pessoas físicas na Bolsa
de Valores de São Paulo (BOVESPA) é o investimento em Fundos de Ações, que
segundo a ANBIMA, estava em R$ 159,862 bilhões de reais em patrimônio entre maio
e junho desse ano. Esses fundos facilitam os investimentos das pessoas que não
conhecem princípios de análise fundamentalista ou técnica a comprar ações
diretamente. Ou, no caso das que conhecem bem o mercado acionário, é uma
comodidade em relação à facilidade de não precisar despender tempo analisando as
ações, informações do cenário macroeconômico, nem se preocupar com questões
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relacionadas que devem ser recolhidas pelo investidor – uma vez que nos fundos, esses
tributos são retidos na fonte. Esses condomínios que reúnem recursos de um grupo de
investidores, na aquisição de uma carteira de valores, podem fazer os pequenos
investidores se igualarem aos grandes em condições de mercado.
Um dos principais pontos a serem discutidos, que sua determinação se torna
crítica para a análise de investimentos, é a Hipótese dos Mercados Eficientes (HEM).
Segundo Fama (1970), um mercado eficiente reflete instantaneamente todas as
informações disponíveis no preço das ações, fazendo com que estes preços não possuam
viés e que seu valor intrínseco seja ajustado perfeita e instantaneamente. Em um
mercado fortemente eficiente os preços das ações traçam um caminho aleatório e
imprevisível (Random Walk). Uma vez que o mercado se ajusta no momento em que os
acontecimentos estão ocorrendo, não sobra tempo hábil para estudos que antecipem os
movimentos dos preços das ações, fazendo com que os estudos apenas justifiquem o
que já ocorreu. Reilly (1982) definiu um mercado eficiente aquele onde os preços dos
ativos se ajustam rapidamente à entrada de novas informações e o preço das ações
reflete integralmente todas as informações disponíveis em relação ao ativo. Para os que
acreditam nessa hipótese, o investimento mais racional se dá naqueles fundos onde a
gestão é passiva, ou seja, apenas tenta igualar índices como o Ibovespa, uma vez que
não existem ativos mal precificados.
Porém, se os mercados apresentarem baixo grau de eficiência, há chance para
que os gestores mais qualificados e atentos consigam encontrar os ativos subvalorizados e títulos mal precificados para obterem um retorno superior à média do
mercado. Existem diversos estudos feitos sobre a eficiência ou não dos indicadores de
análise fundamentalista em que os gestores se baseiam para tomar suas decisões,
contudo, não será este o foco do nosso trabalho. Os que duvidam da eficiência do
mercado apontam os exemplos extremos de Benjamin Graham e Waren Buffet como
casos reais da existência de formas de se localizar ativos com preços mais atraentes que
o normal após uma inteligente análise.
Os fundos de ações são, ou deveriam ser, administrados por profissionais com
elevado conhecimento financeiro e ampla experiência no mercado de capitais. Esses
mesmos fundos são fiscalizados e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e Banco Central do Brasil (BC). Todas essas credenciais e facilidades atraem
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investidores que se dispõem a pagar taxas de administração, de em média 3% ao ano
sobre o patrimônio investido, com a confiança de que conseguirão desempenhos
superiores aos fundos passivos, ou seja, lastreados por indexadores fixos, como o IBrX50, ou Ibovespa, por exemplo. De acordo com a ANBIMA, o patrimônio dos fundos
ativos é sempre superior ao dos fundos passivos (mais de sete vezes maior, segundo a
ANBIMA em 26/08/2010), o que deixa evidente a crença de que existem ineficiências
de mercado a serem exploradas.
Se analisarmos somente uma parte da tabela da ANBIMA que nos mostra
especificamente os tipos de fundos indexados e ativos mais comuns, podemos ter uma
noção melhor da situação atual:
Tabela 2: Consolidado Mensal por Tipo da Industria de Fundos – Patrimônio Líquido
FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAPITAL DOMÉSTICO - Jul/2010
Tipos
Ações IBOVESPA Indexado
Ações IBOVESPA Ativo
Ações IBrX Indexado
Ações IBrX Ativo

Nº de
Fundos

PL
R$
milhões

US$
milhões

Variação % do PL

% PL
Total

Mês

Ano

12 Meses

23

3.389,52

1.928,93

0,22

8,63

32,47

30,47

385

18.253,34

10.387,74

1,19

9,40

-1,09

14,08

17

1.180,14

671,60

0,08

9,43

-13,65

7,35

153

14.433,44

8.213,88

0,94

12,39

6,40

50,18

Fonte: ANBIMA

Contudo, ao longo do tempo temos exemplos, como o do fundo Long Term
Capital Management, que mesmo sendo administrado pelos ganhadores do Nobel em
Finanças Robert Merton e Myron Scholes quebrou em 1998 e outros exemplos de
fundos ativos mal-sucedidos. Tendo visto que esses acontecimentos podem acontecer
até mesmo com pessoas tão qualificadas; exposto que esse tipo de investimento está tão
popular no Brasil e de conhecimento da Hipótese dos Mercados Eficientes, é pertinente
o questionamento sobre a capacidade dos gestores brasileiros em auferir retornos
superiores ao Ibovespa. O presente estudo visa averiguar se existem fundos que têm
conseguido na pratica vencer o principal indicador da bolsa, com consistência e
constância; ou os ganhos extras são pontuais e devidos principalmente à sorte dos
administradores. Com fim de auxiliar os investidores nas escolhas futuras de onde
aplicar seu dinheiro, compararemos a rentabilidade de diversos fundos ativos
disponíveis no mercado com o desempenho do Ibovespa, trazendo maior conhecimento
das chances de retorno encontradas em cada um desses investimentos.
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1.2

OBJETIVO GERAL

Analisar se os fundos que se esmeram em escolher ativos diferenciados e
cobram taxas de administração mais alta conseguem de fato dar uma rentabilidade
maior do que o Ibovespa, ou se os que mais dão rentabilidade conseguem estes
resultados por obra do acaso. Investigar se a habilidade dos gestores de fundos de ações
ativos do Brasil em selecionar ativos para ter rentabilidade superior ao equilíbrio de
mercado. Testar se a estratégia ativa de seletividade tem superado a estratégia passiva
nesse segmento, justificando a maior procura dos investidores e de número de fundos.

1.3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analisar se os retornos nominais dos fundos de ações ativos superam o
Ibovespa;
- Analisar os fundos que mais obtiveram retornos em um período de cinco
anos;
- Comparar o desempenho de fundos de investimento com o Ibovespa.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Através da revisão bibliográfica deste trabalho serão revisados alguns aspectos
referentes ao mundo das finanças, com o objetivo de situar o leitor no tema abordado.
Com citações de alguns estudos da literatura sobre o assunto trazer teorias e práticas
modernas do mercado de capitais. Verificar como as soluções encontradas nesses
trabalhos podem ser aplicadas na análise dos investimentos.
Jensen (1968) utiliza o CAPM5 (Capital Asset Pricing Model) como modelo de
equilíbrio. Analisa as constantes alfas6 das regressões do excesso de retorno dos fundos
com os índices de mercado. Se o alfa for significativamente positivo, é sinal que houve
sucesso na escolha de um ativo. Alfas negativos ou muito próximos de zero apontam
para um desempenho inferior ao do equilíbrio do mercado. Jensen analisou os retornos
anuais de 115 fundos nos anos de 1945 até 1964. Por ter encontrado poucos casos de
alfas significantemente positivos, concluiu que não houve habilidade superior dos
gestores em escolher os ativos dos fundos.
O desempenho superior de um fundo é devido à habilidade de seletividade ou
timing, devido a uma combinação entre eles. (ADMATI, 1986) Fama (1972) classifica
as estratégias de gestão ativa em dois tipos. Um é a seletividade (também chamada de
microforecasting), que mede o quanto a carteira escolhida desempenha em relação ao
índice de referência, em uma análise mais pontual. Outro tipo é o market timing, onde
existe uma análise mais ampla, que busca prever oscilações de ciclos econômicos e o
impacto deles na parcela exposta da carteira. De posse desses instrumentos, o gestor
alteraria as aplicações para obter maiores retornos com menores riscos. Existem vários
estudos analisando o grau de sucesso dos gestores de fundos ao tentarem aplicar essas
estratégias. Contudo, não há um consenso sobre a superioridade dos fundos ativos.
Outro estudo realizado para investigar a habilidade superior de seletividade e
market timing foi o de Henriksson (1984). Ele estudou o retorno mensal de 116 fundos
(mercado norte-americano) entre fevereiro de 1968 e julho de 1980, dividindo em dois
sub-períodos. Foram utilizadas técnicas paramétricas e não-paramétricas desenvolvidas
5

Forma de precificação de ações decorrente da teoria de seleção de carteiras de Markowitz (1952),
Sharpe (1964), Litner (1965) e Mossin (1966). Elton (2004) explica que o CAPM mostra que as taxas de
retorno em equilíbrio dos ativos de risco são uma função de suas co-variâncias com a carteira de mercado.
6
Alfa é o coeficiente de habilidade de seleção de ativos incorretamente avaliados pelo mercado.
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por Henriksson e Merton (1981). Ao final do período estudado, o autor encontrou
somente um fundo que conseguiu coeficientes positivos nos dois sub-períodos.
Em fundos mútuos do mercado norte-americano (período de 1974 a 1988) foi
feito um estudo interessante com os dados trimestrais de 165 fundos. Hendricks et
al.(1993) achou indícios de que os fundos que tiveram melhor desempenho relativo
continuavam a ter melhores desempenhos nos trimestre seguinte. Da mesma forma,
acontecia com os que tinham piores desempenhos relativos. Fenômenos chamados de
hot hands e ice hands, respectivamente. As evidências desse estudo não podem ser
estendidas ao longo prazo e se mostraram mais assertivas no efeito ice hands.
Existem diversos estudos no mercado nacional, porém não encontramos
consenso sobre a superioridade dos fundos ativos sobre os passivos. Franz e Figueiredo
(2003) examinaram 454 fundos (no período de dezembro de 1994 a dezembro de 2000)
e não encontraram sinais de maiores habilidades em market timing. Adaku e Pinto
(2003) apontam evidências de persistência de desempenho de longo prazo, no período
de julho de 1994 e junho de 2001. Assim como Monteiro (2007) encontrou no período
de curto prazo, examinando a habilidade de seletividade e market timing. Nessa
estratégia, no período de 1998 a 2003, Leusin e Brito (2006) encontraram alguns fundos
de gestão ativa com retornos superiores. E em um estudo bastante completo, mais
recentemente, Rochman e Eid Junior (2006) analisaram o desempenho de 699 fundos
ativos e passivos no período de janeiro de 2001 a janeiro de 2006. Por terem abrangido
o estudo em fundos de ações, cambiais, renda fixa e multimercados, conseguiram
encontrar alguns destaques positivos nos fundos de ações e nos de multimercado, mas
alfas significativamente negativos nos de renda fixa.

2.1

MERCADO FINANCEIRO

Com o objetivo de desenvolver a economia, estimular a poupança e estimular a
participação de todos na economia de mercado, foi criado o mercado de capitais.
Compõe-se de um conjunto de instituições com o fim de negociar títulos e valores
mobiliários, intermediando agentes compradores e vendedores. O mercado de capitais é
formado por corretoras de valores mobiliários, sociedades distribuidoras de valores
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mobiliários, bancos de investimento e bancos de desenvolvimento; com o propósito de
viabilizar a capitalização das empresas e dar liquidez aos títulos emitidos por elas,
segundo Pinheiro (2001).
Outro forte motivo para a criação do complexo sistema financeiro atual foi que,
no capitalismo moderno, grande parte da produção e operações, visando a
comercialização de produtos e serviços, tem um componente financeiro exterior à
própria empresa. Essas operações da indústria e do comércio são financiadas por quem
tem dinheiro a investir e que, aliados aos bancos, fornecem o capital para quem o
precisa. E foi este desequilíbrio que abriu a oportunidade de juntar o lado que precisa de
recurso com as pessoas que acreditam nos projetos e tem dinheiro para investir. Os
instrumentos usados para essas operações partiram dos simples empréstimos
intermediados por bancos à venda de partes da empresa para auto-financiamento, como
ocorre nas bolsas de valores.
A diversidade de produtos e opções para quem deseja investir, e assim fazer
seu dinheiro render, é bastante grande. Há duas diferenças básicas entre esses
investimentos, que resumem a teoria financeira moderna: o risco inerente a cada um
deles e o retorno possível. E, ao nosso conceito de risco e retorno, para conseguirmos as
maiores rentabilidades também deveremos correr os maiores riscos. Assim, todos os
produtos financeiros são estruturados segundo essa regra: os mais seguros rendem
pouco, porém o risco principal é praticamente zero; os mais arriscados podem trazer
grandes retornos, porém grandes prejuízos também não estão fora de questão. Outro
fator que também é importante ao se analisar diversas alternativas de investimentos é a
liquidez. A liquidez é à velocidade e facilidade de se converter uma aplicação em
dinheiro. Esse ponto pode ser crítico, pois em alguns investimentos, imóveis, por
exemplo, pode ser bastante complicado retirar o dinheiro no momento em que se
necessita dele, devido à demora que pode existir em achar um comprador com interesse
em pagar o que se pede.
Hoje em dia, o acesso aos diferentes tipos de investimento é possibilitado por
intermédio da instituição bancária em que se tem conta ou através de uma Corretora de
Valores. Esses dois veículos providenciam todo o suporte para investimento, caso se
deseje tomar as próprias decisões e também oferecem seus próprios produtos
financeiros. Desta forma, cada banco e corretora possuem uma grande quantidade de
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fundos de investimento para oferecer aos clientes. Além disso, os bancos ainda terão
instrumentos adicionais, como os investimentos em CDB, poupança, previdência
privada, etc.

2.2

TIPOS DE INVESTIMENTO

A fim de ilustrar melhor os principais tipos de investimento existentes
atualmente, analisando as características dos investimentos citados acima, exponho a
seguinte tabela, extraída do jornal Folha de São Paulo:
Tabela 3: Tipos de Investimento

Fonte: Folha Online

A seguir, as principais características de cada um desses investimentos:
• Ações de grandes empresas: Fortuna (2008, p. 581) define da seguinte forma:
“uma ação representa a menor parcela do capital social de uma sociedade por
ações”. O investidor passa a possuir parte da empresa, recebe dividendos quando
estes são distribuídos (proporcionalmente) e participa das oscilações na
valorização da empresa em bolsa. Apesar de ser um investimento com boa
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liquidez e bom potencial de rentabilidade, apresenta alto grau de risco em
relação aos demais tipos de investimento. O investidor que compra uma ação
compra, dessa forma, uma parcela da empresa, assumindo os riscos do negócio.
Nessa linha, Pinheiro (2007) diz que ações são títulos de propriedade de uma
parte do capital social da empresa que as emitiu. Dessa forma, quem possui
ações pode ser considerado também sócio da empresa. Em tempos de crise, o
sentimento de medo deste tipo de aplicação pode fazer com que se desvalorizem
mais que o seria considerado normal. Contudo, quando a economia, se mostra
um interessante tipo de investimento, tendendo a ser bastante rentável.
• Ações small caps: são ações também, exatamente como foi explicado acima,
porém as empresas que as lançam no mercado são bem menores. Dessa forma,
o investimento apresenta um maior risco de oscilarem. Como são menos
conhecidas e pelo grau de risco que oferecem, possuem menos negócios
diários, o que significa menor liquidez para o investidor. Contudo, essas
empresas podem ter um potencial de crescimento maior e tendem a se
destacarem positivamente nos períodos em que a economia vai bem e serem as
primeiras a se desvalorizarem nas crises.
• CDB/RDB: o Certificado de Depósito Bancário e Recibo de Depósito
Bancário são investimentos bem menos arriscados, por se tratarem de
instrumentos de renda fixa. Consequentemente, o seus retornos também não
são elevados. Trata-se de uma forma de financiamento bancário, pois são
títulos de dívidas de instituições financeiras emitidos justamente para captar
dinheiro para essas instituições. Em troca, elas oferecem pequenos retornos
financeiros aos investidores que aplicam sob o risco único da instituição não
cumprir suas obrigações legais. Fortuna (2008) expõe-nos que o CDB e o RDB
que esses são os mais utilizados e antigos títulos para captação de recursos
pelos bancos comerciais, de desenvolvimento, de investimento, múltiplos que
tenham uma dessas carteiras; junto a pessoas físicas e jurídicas. Os recursos
captados por essas aplicações, geralmente são repassados aos clientes em
formas de empréstimos (FORTUNA, 2008). Os investimentos feitos nessa área
com valores até R$ 60.000,00 por CPF, são garantidos pelo Fundo Garantidor
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de Crédito (FGC), quando realizados em uma, ou mais instituições associadas
ao referido fundo7.
• Debêntures: quando empresas precisam financiar seus projetos e não querem
recorrer a empréstimos bancários, podem emitir títulos de dívida a terceiros,
desde que regulamentadas pela CVM. Assim, quem aplica nesse tipo de
investimento terá retornos que podem ser classificados como renda fixa. Os
juros do investimento poderão ser pré ou pós fixados. O risco está na empresa
emitente deixar de cumprir seus compromissos assumidos na escritura de
emissão, além dos riscos eventuais e de
• Derivativos: são contratos onde ficam estabelecido pagamentos futuros
atrelados a uma variável. Como o próprio nome sugere, derivam de outros
ativos, classificados como ativo-objeto. Apesar de ser um tipo de investimento
importantíssimo no mercado financeiro, bastante utilizado por especuladores e
hedgers, devido a sua alta volatilidade e complexidade, recomenda-se que
apenas investidores experientes procurem esse tipo de investimento. Os
principais tipos de derivativos são: Termos (contratos para compra e venda de
ativos em uma data futura); Opções (semelhante aos Termos, porém, o detentor
de uma opção não é obrigado a exercer seu direito de compra, ou venda, ao
término do período); Swaps (basicamente um contrato de “troca” de
indexadores e resultados financeiros entre duas partes durante um período de
tempo, normalmente atrelada à variação de juros e dólar).
• Mercado de câmbio: são operações onde existe a troca de moeda nacional por
moeda estrangeira, mais comumente o dólar. É necessário contrato e que sejam
feitas através de um intermediador autorizado pelo BC e que atenda a
regulamentações encontradas na Consolidação de Normas Cambiais (CNC). A
taxa de câmbio é influenciada por diversos fatores, como as reservas cambiais,
a condução da política econômica, evolução das taxas de juros internacionais,
etc. A compra pode ser feita através de contratos na BM&FBOVESPA com
ajustes diários. Empresas se utilizam desse tipo de negócio para se protegerem
quanto a variação da cotação da moeda estrangeira no caso de uma importação,
por exemplo, fazendo hedge. Existem também os fundos cambiais que
7

Conforme artigo 3º, parágrafo 1º da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.400, de
06.09.2006.
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investem apostando na valorização ou não de uma moeda em relação a outra.
Por se tratar de um investimento de risco e por ser bastante complexa a análise
dos fatores envolvidos, é recomendado a pessoas com vasta experiência no
mercado.
• Fundos de Ações: Fundos de Investimento são aplicações formadas pela
união de vários investidores, unidos para realizar investimento visando
determinado retorno, dividindo proporcionalmente as receitas e despesas. Essa
linha de raciocínio pode ser melhor explicada por Fortuna (2008, p. 471):
O segredo dos Fundos de Investimento é a idéia de condomínio,
aplicação e conjunto, ou seja, embora os aplicadores tenham o
direito de resgatar suas cotas a qualquer momento, nem todos o
fazem ao mesmo tempo, isto é, sempre fica uma grande soma
disponível, que pode ser aplicada em títulos mais rentáveis.

No caso dos Fundos de Ações, essas aplicações devem ser feitas de forma que
o fundo possua, no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em
ações admitidas a negociação à vista na bolsa de valores, de acordo com a
CVM. Por ser o foco do presente estudo, entrarei em mais detalhes durante o
trabalho.
• Fundos de Private Equity: trata-se de um tipo de fundo em que o dinheiro é
aplicado essencialmente em empresas que ainda não estão listadas na bolsa de
valores. Procuram por empresas emergentes com potencial e, normalmente, já
mais estabelecidas. Por esse tipo de negócio possuir ofertas não abertas ao
mercado e sim a gestores privados, a liquidez é baixa. São investimentos de
longo prazo e que dificilmente aceitam pequenos investidores.
• Fundos de Renda Fixa: a principal diferença para a Renda Variável é que em
investimentos de Renda Fixa, os aplicadores tem conhecimento dos fluxos
monetários. Pinheiro (2006, p. 86) define que “[...] os ativos de renda fixa
envolvem uma programação determinada de pagamentos. Por isso, nesses
ativos os investidores conhecem antecipadamente os fluxos monetários que vão
obter.” Os fundos caracterizados como de renda fixa aplicam nesses tipos de
instrumentos, que podem ser dados como exemplos os títulos do governo. Pela
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seu alto grau de segurança, mesmo que tenham rentabilidade baixa, é um dos
investimentos mais populares no Brasil, segundo Infomoney (2009).
• Fundos Multimercado: com políticas voltadas a envolver vários tipos de risco
e investimento, procuram obter resultados melhores que os fundos de renda
fixa, sem obrigatoriedade de concentrar seus investimentos em fatores
específicos. Devido à flexibilidade que possuem, estão mais sujeitos às
habilidades dos gestores ao escolher onde alocar os recursos, seja em renda
fixa, câmbio, ações, ou derivativos.
• Imóveis: em anos de forte inflação, esse tipo de investimento atraiu muitos
brasileiros conservadores. Há quem compre com o intuito de alugar ou de
vender. Contudo, a baixa liquidez e tributos específicos como IPTU (Imposto
sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano) e ITBI (Imposto sobre
Transmissão “inter vivos” de Bens Imóveis por Ato Oneroso). Fundos
imobiliários permitem ao pequeno investidor adquirir cotas de diferentes
empreendimentos nesse ramo também.
• Obras de arte: investir em obras de arte com fins lucrativos é bastante
arriscado e exige muito conhecimento do comprador. Quem investe nesse setor
deve ter em mente que é um tipo de investimento de longo prazo e de baixa
liquidez. Para especialistas, é tido como um investimento complementar e com
bom potencial de retornos.
• Ouro: é um metal aceito como moeda de troca no mundo inteiro. Como
investimento é bastante procurado especialmente em momentos de crise e
instabilidade internacional. No Brasil, o possuidor recebe um certificado de
custódia da BM&FBovespa, que é a forma mais segura de se manter esse
investimento. Se optar por levar as barras para casa poderá precisar confirmar a
autenticidade do material quando desejar vender, sendo cobrada uma taxa de
até 15% de alguma fundidora para realizar o serviço. Apesar de sua alta
liquidez, o número de investidores atraídos por essa forma de investir diminuiu
bastante nos últimos vinte anos.
• Poupança: é um investimento tradicional, considerado o mais seguro de
todos, é bastante popular, devido também a sua simplicidade e grande oferta de
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bancos comerciais. No Brasil, qualquer pessoa pode abrir uma caderneta de
poupança, inclusive crianças. Fortuna (2008) nos coloca como sendo uma das
poucas, se não a única, forma de investir pequenas quantias e ter liquidez,
apesar de perda de rentabilidade, caso sejam feitos saques fora da data de
aniversário da aplicação.
A poupança é um instrumento importante também para o financiamento
de outras áreas, tendo seus recursos direcionados pelas instituições do SBPE
(Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). De acordo com a resolução
3.347/06 e
deve estar distribuído da seguinte forma:
–

no mínimo 65% em operações de financiamento imobiliário, sendo:

 no mínimo 80% do percentual acima (cerca de 52%) em operações
de financiamento habitacional no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH); e
 o restante (cerca de 13%) em operações de financiamento
imobiliário contratadas a taxas de mercado.
–

20% em encaixe obrigatório no BC;

–

os recursos remanescentes em disponibilidades financeiras e em outras

operações admitidas nos termos da legislação e da regulamentação e,vigor.
Apesar de sua baixa rentabilidade (0,5% ao mês mais a variação da Taxa de
Referência), pela facilidade de se investir, pela altíssima segurança (até R$ 60
mil são garantidos pelo governo em caso de quebra da instituição financeira) e
por o investidor não ter seus ganhos tributados, ainda é um dos investimentos
mais populares do Brasil.
• Previdência Privada: existe a Previdência Privada Aberta e a Previdência
Privada Fechada. Segundo Thomaz, Canuto e Fernandes (2005) a diferença
entre elas é que na primeira, qualquer cidadão pode contratar, enquanto na
segunda somente são aceitar pertencentes a algum grupo específico. De acordo
com a Lei n.o 6.435, de 15 de julho de 1977 (BRASIL, 1977), no seu primeiro
artigo, encontramos a definição de Previdência Privada:
Art. 1º Entidades de previdência privada, para os efeitos da
presente Lei, são as que têm por objeto instituir planos privados de
concessão de pecúlios ou de rendas, de benefícios complementares
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ou assemelhados da Previdência Social, mediante contribuição de
seus participantes, dos respectivos empregados ou de ambos.

É um produto de longo prazo destinado a quem pensa que poderá
precisar de um mecanismo de amparo para a sua futura inatividade trabalhista.
De acordo com Pinheiro (2007), as entidades de previdência privada são
fundos

formados

pelas

agremiações

corporativas

de

segmentos

do

funcionalismo que se organizam inicialmente em instituições de pecúlio e
cooperativas de crédito. Por eles precisarem investir em determinados tipos de
papel a provisão matemática destinada a pagamentos futuros de planos de
aposentadoria e pecúlio; são responsáveis por grande parte do volume no
mercado financeiro.
• Títulos Públicos: consideramos títulos públicos os papéis emitidos pelos
poderes federais, estaduais ou municipais. Com taxas pós ou prefixadas, os
governos financiam suas dívidas oferecendo baixa rentabilidade (em relação a
outros investimentos do mercado) e grande segurança aos investidores.
Segundo a CBLC (2010), são ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro
Nacional com a finalidade de captar recursos para o financiamento da dívida
pública, bem como para financiar os investimentos do governo federal em
áreas como educação, saúde e infra-estrutura. Os que compram esses títulos
emprestam recursos ao governo e atualmente podem fazer a compra através da
internet com limites de R$ 100,00 a R$ 400.000,00 por mês no Tesouro Direto,
uma vez que esteja cadastrado em um agente de custódia8. Os principais títulos
públicos são (de acordo com o site www.tesouro.fazenda.gov.br):
∙

NTN – Notas do Tesouro Nacional – São títulos nominais pós-fixados.
Podem ter uma remuneração através de uma taxa de juros fixa + um índice
de correção específico, (TR, TJLP etc.);

∙

NTN-B – Notas do Tesouro Nacional – Série B - O rendimento desse tipo
de investimento supera o IPCA9 no seu vencimento. Bom investimento para
quem espera uma alta da inflação. Seu pagamento é feito semestralmente;

8

Instituições financeiras responsáveis pela guarda dos ativos (ações ou outros títulos) adquiridos pelos
investidores.
9
Segundo CBLC(2010) o IPCA é o índice de inflação calculado mensalmente pelo IBGE, que reflete a
variação dos preços das cestas de consumo das famílias com renda mensal de até 40 salários mínimos, nas
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∙

LTN – Letras do Tesouro Nacional – O diferencial desse tipo de título é o
fato de ele ser prefixados, ou seja, sua rentabilidade é estabelecida no
momento da aplicação;

∙

NTN-F – Notas do Tesouro Nacional – Série F – Semelhantes às LTN, onde
o investidor sabe o quanto receberá no futuro, caso permaneça com o título
até o vencimento. Porém as NTN-F disponibilizam aos investidores cupons
semestrais, gerando um fluxo periódico;

∙

LFT – Letra Financeiras do Tesouro - Títulos pós-fixados. São remunerados
pela taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o índice
que baliza as taxas de juros cobradas no Brasil).

2.3

OS FUNDOS DE AÇÕES

De acordo com a Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID10),
em ANBID (2010), um fundo de investimento é um condomínio que reúne recursos de
um conjunto de investidores, com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da
aquisição de uma carteira de títulos ou valores mobiliários. É através dos fundos que os
pequenos investidores têm acesso a melhores condições de mercado, menores custos e
contam com administração profissional, colocando-os em igualdade com os grandes
investidores.
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em CVM (2010) dispõe em sua
Instrução CVM No. 409 sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a
divulgação de informações dos fundos de investimento, conceituados como: "uma
comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em
títulos e valores mobiliários, bem como em quaisquer outros ativos disponíveis no
mercado financeiro e de capitais". Sendo que Segundo ANBID (2010), os fundos
funcionam sobre autorização da CVM, buscando a proteção do investidor. Ficando a
ANBID com a responsabilidade de auxiliar na construção, modernização e
aperfeiçoamento da legislação de fundos de investimento, influenciar e dar suporte à

regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo,
Curitiba e Porto Alegre, Brasília e Goiânia.
10
Atualmente fundiu-se com a Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro para
transformar-se em ANBIMA, porém seu site ainda existe e disponibiliza estes dados.
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indústria para explorar adequadamente as oportunidades de crescimento e melhorar
constantemente seus pilares.
Os fundos de ações investem majoritariamente seus recursos em ações
negociadas em bolsa de valores, como o próprio nome sugere. Dessa forma, estão
sujeitos às oscilações de preços das ações que compõem sua carteira. Devido a essas
variações e ao risco, são mais indicados para quem tem objetivos de investimento de
longo prazo.
Teoricamente, por serem aplicações onde o cliente paga taxas para uma
instituição financeira, a tendência é que profissionais negociem as ações com o dinheiro
dos clientes, buscando o máximo de rentabilidade possível. Dessa forma, com menos
dinheiro, o investidor pode investir diversificadamente. Em ANBID (2010), os fundos
tornam possível a diversificação dos investimentos, através da aplicação em suas
diferentes classes, visando diluir o risco e aumentar o potencial de retorno. É válido
também ressaltar que os recursos dos fundos nunca se misturam aos da instituição
administradora.
Além disso, o gestor do fundo deve possuir mais conhecimento sobre o assunto
do que a maioria das pessoas e passa maior parte do seu tempo nisso. Sendo assim, ele
deveria, de alguma forma, perceber quais são os melhores ativos e os melhores
momentos de compra ou venda para oferecer rentabilidade superior ao fundo.
Os gestores de fundos precisam obedecer algumas normas e devem fornecer a
essa instituição informações periódicas sobre seus dados, tais como rentabilidades e
patrimônio líquido. Além disso, há certos requisitos legais para se constituir um fundo.
Esses requisitos para que um fundo possa ser chamado de fundo de ações são os
seguintes:
• Deve aplicar no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados diretamente,
ou sintetizados via derivativos, em mercado acionário.
• Deve possuir no mínimo 67% da carteira em ações admitidas à negociação no
mercado à vista da bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão
organizado.
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2.3.1

TIPOS DE FUNDOS DE AÇÕES

De acordo com ANBID (2010), existem 17 tipos de fundos regulamentados
pela Instrução CVM 409/2004, classificados por suas políticas de investimento, ou
fatores de risco. Desses, destacamos os tipos de fundos de ações, de acordo com seus
objetivos:
1. Fundos de Ações Ibovespa
1. 1. Fundos de Ações Ibovespa Indexado: São fundos cujo objetivo de
investimento é acompanhar o comportamento do Ibovespa. Não admitem
alavancagem11, ANBID (2010). Os fundos referenciados são os que objetivam
investir, no mínimo, 95% do valor de sua carteira em títulos ou operações que
busquem acompanhar as variações de um parâmetro de referência, estando
também sujeitos às oscilações decorrentes do ágio/deságio dos títulos em relação
ao seu parâmetro de referência. O montante não aplicado em operações que
busquem acompanhar as variações do parâmetro de referência, devem ser
aplicados somente em operações permitidas para os Fundos Curto Prazo. Estes
fundos seguem as disposições do artigo 94 da Instrução CVM 409, ANBID
(2010). Resumidamente, tentam replicar um índice de ações, como o Ibovespa,
ou IBrX-100, por exemplo. No caso do Ibovespa, o gestor compraria
proporcionalmente as 68 ações que compõe o índice para formar a carteira do
fundo, tentando fazer com que o desempenho do fundo ficasse semelhante ao do
Ibovespa, não sendo possível, dessa forma, superar o índice base. As taxas
cobradas nos fundos com essas características são mais baixas por exigirem
menos responsabilidade e conhecimento dos administradores.
1.2. Fundos de Ações Ibovespa Ativo: São fundos que utilizam o Índice
Bovespa como referência, tendo objetivo explícito de superar o este índice. Não
admitem alavancagem, (ANBID, 2010).

11

Um fundo é considerado alavancado sempre que existir possibilidade (diferente de zero) de perda
superior ao patrimônio do fundo, desconsiderando-se casos de default nos ativos do fundo, ANBID
(2010). São utilizados recursos além dos depositados pelos cotistas para movimentar as operações do
fundo, aumentando significamente as chances de perdas ou ganhos.
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1.3. Fundos de Ações Ibovespa Ativo com alavancagem: São fundos que
utilizam o Índice Bovespa como referência, tendo objetivo explícito de superar
este índice. Admitem alavancagem (ANBID, 2010).
2. Fundos de Ações IBX
2.1 Fundos de Ações IBX Indexado: São fundos cujo objetivo de investimento é
acompanhar o comportamento do IBX ou do IBX 50. Não admitem
alavancagem (ANBID, 2010).
2.2 Fundos de Ações IBX Ativo: São fundos que utilizam o IBX ou o IBX 50
como referência, tendo objetivo explícito de superar o respectivo índice. Não
admitem alavancagem (ANBID, 2010).
2.3 Fundos de Ações IBX com alavancagem: São fundos que utilizam o IBX
ou o IBX 50 como referência, tendo o objetivo explícito de superar o respectivo
índice. Admitem alavancagem (ANBID, 2010).
3. Fundos de Ações Setoriais
3.1 Telecomunicações: São fundos cuja estratégia é investir em ações do setor
de telecomunicações. Não admitem alavancagem (ANBID, 2010).
3.2. Energia: São fundos cuja estratégia é investir em ações do setor de energia.
Não admitem alavancagem (ANBID, 2010).
4. Fundos de Ações Outros
4.1. Outros sem alavancagem: Classificam-se neste segmento os fundos de ações
abertos que não se enquadrem em nenhum dos segmentos anteriores (1. a 3. e
seus subsegmentos). Não admitem alavancagem (ANBID, 2010).
4.2. Outros com alavancagem: Classificam-se neste segmento os fundos de
ações abertos que não se enquadrem em nenhum dos segmentos anteriores (1. a
3. e seus subsegmentos). Admitem alavancagem (ANBID, 2010).
Ainda é muito comum no Brasil encontrarmos fundos que investem em uma
única ação, geralmente de empresas grandes e consolidadas, com bons históricos e
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perspectivas futuras. É muito comum encontrarmos fundos que investem unicamente
em ações da Petrobrás e Vale, tentando oferecer ao investidor um retorno muito
próximo ao investidor que comprar essas ações no mercado à vista.

2.3.2

TAXAS DE FUNDOS DE AÇÕES

Como é de se supor, as taxas reduzem boa parte dos ganhos obtidos pelos
fundos, podendo prejudicar substancialmente a rentabilidade. Grinblatt e Titman (1989)
explicam como a taxa de administração e a taxa de performance acabam por diluir ou
exaurir ganhos anormais advindas de habilidades superiores dos gestores. Ainda
constroem séries de tempo de retornos líquidos e brutos de um grande grupo de fundos
mútuos com base nas carteiras declaradas nos relatórios trimestrais. O estudo estimou a
série de retornos brutos consideram despesas de administração, corretagens e outros
custos de transação. Através do modelo de Jensen (1968), obtiveram alfas dos retornos
brutos esperados. Foram encontradas evidências para retornos brutos superiores, mas
não para retornos líquidos, com destaque para os fundos de crescimento. Adiante,
afirmam que os fundos de crescimento possuem maiores custos e taxas, o que dilui os
ganhos anormais, Carhart (1997).
Como se sabe, os quotistas podem pagar dois tipos de taxas aos
administradores de fundos:


Taxa de Administração: de acordo com o Guia de Fundos da revista Exame

(1998) a Taxa de Administração é o preço que o investidor paga pelo serviço de
gerenciamento de fundo. Não chega a ser um fator decisivo para sua escolha,
mas precisa ser levado em consideração. Trata-se de um percentual pago
diariamente ao administrador do fundo como forma de remuneração pela
prestação de serviços da instituição financeira que o controla. As taxas de
administração variam normalmente entre 1% e 5% ao ano.


Taxa de Performance (ou success fee): Taxa cobrada na forma de um

percentual sobre o ganho que o fundo obtiver acima de um determinado índice
previamente pactuado (FORTUNA, 2008). Enquanto a Taxa de Administração é
fixa, a Taxa de Performance é variável, aumentando, ou diminuindo, conforme o
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rendimento. Taxa menos utilizada,é um formato que agrada alguns investidores
por “dividir” os ganhos e cobrar menos nos momentos em que o fundo foi mal
sucedido e que supostamente serviria de incentivo aos administradores
procurarem melhores rentabilidades. Normalmente utilizam o Ibovespa como
referência e os gestores são um pouco mais agressivos.


Imposto de Renda: Comum a praticamente todos os tipos de investimento, no

caso de fundos de ações o Imposto de Renda recolhe 15% do que foi obtido de
lucro durante o período aplicado, no momento do resgate. Para os investidores
em fundos, perdas auferidas poderão ser compensadas com rendimentos futuros
no mesmo fundo, ou administrado pela mesma pessoa jurídica dentro de um
determinado prazo.
Ainda podem ser cobradas taxas de ingresso ao fundo ou sobre saídas
antecipadas, de tal forma a tentar induzir o cliente a permanecer por mais tempo na
aplicação. Abaixo, apresento uma tabela e um gráfico mostrando a evolução das taxas
de administração cobradas em média pelos fundos de ações no Brasil. Perceba que a
taxa média cobra por esse tipo de serviço subiu 7,7% nos últimos cinco anos:
Tabela 4: Taxas de Administração – evolução

Média Ponderada
Dispersão

2005 2006
2,06
2,13
1,34
1,2

2007
2,18
1,18

2008 2009
2,19
2,23
1,15
1,14

2010
2,22
1,14

Fonte: Análise do autor, com base nos dados da Anbima.

Gráfico 2: Evolução das Taxas de Administração dos Fundos de Investimentos em Ações no Brasil
nos últimos cinco anos
Fonte: ANBIMA, elaborado pelo autor.
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2.3.3

DESEMPENHO DOS FUNDOS DE AÇÕES

Pela Teoria da Seleção de Carteiras, iniciada em Markowitz (1952), deve-se
levar em consideração os dois primeiros momentos da distribuição de retornos (média e
variância) e supor que os investidores são avessos ao risco. Presume-se que os
investidores, ao delegarem a gestão de suas aplicações individuais a profissionais,
consigam melhores resultados por gestores terem maior conhecimento de mercado e
vantagens técnicas na análise de informações. Deveriam então os administradores de
fundos

terem

aptidão

para

conseguir

desempenho

superior

ao

Ibovespa

consistentemente, que é apenas um apanhado de ações mais negociadas. Entretanto,
nem sempre os investidores têm o retorno esperado, ou superior.
Existem diversos fatores que influenciam nos resultados das ações.
Especificamente em cada fundo, entretanto, a habilidade da instituição financeira em
manejar as compras e as vendas das ações das carteiras faz bastante diferença. E, como
podemos observar em alguns estudos, a exemplo de Mains (1977), relatado em Sharpe,
Alexander e Bailey (1995), os coeficientes alfa (baseados em rentabilidades líquidas) de
fundos ficaram iguais a 0,09% ao ano. Adiante, Sharpe, Alexander e Bailey concluem
que os administradores de carteiras poderiam possuir alguma habilidade, mas não o
suficiente para recuperar as despesas operacionais e de corretagens incorridas em seu
emprego e na execução de suas ordens de compra e de venda.
Malkiel (1995) analisou 230 fundos nos Estados Unidos, entre 1982 e 1991 e
afirmou:
“O fato de que não é encontrada uma relação significante entre
advisory expenses12 e desempenho é uma indicação forte de que
os investidores não recebem o que pagam por esse assessoramento
em suas decisões de investimento.” Malkiel (1995, p. 570)

Zweig (2003), após analisar históricos de fundos norte americanos por vinte
anos, comparando-os com o Vanguard 500 Index Fund (fundo criado por John Bogle

12

Termo em inglês equivalente a “despesas de consultoria” (em tradução livre), ou Taxa de
Administração, como conhecemos.
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com intuito de replicar o S&P 50013) concluiu que 59,5% dos fundos superaram esse
fundo por três anos. Em cinco anos, apenas 51,4% conseguiram superar o mesmo feito.
Ampliando o estudo para dez anos, 31,2% dos fundos ultrapassam a marca. E, quando a
pesquisa se estende por vinte anos, somente 14,9% dos fundos analisados superaram o
Vanguard 500 Index Fund.
Zweig, na verdade fez um estudo semelhante ao de John C. Bogle ao
apresentar sua tese de graduação em Princeton14. Na ocasião, Bogle constatou que cerca
de três quartos dos fundos mútuos não conseguiu ultrapassar o S&P 500. Zweig chegou
a uma conclusão semelhante em um estudo mais recente, como vimos acima.
A dificuldade em se ultrapassar a média de mercado mostra-se ainda maior por
parte das pessoas que não trabalham com ações diariamente. Pesquisa da Money
Magazine (1999), feita nos Estados Unidos, aponta que mais de 80% dos entrevistados
responderam ter obtido resultados inferiores ao do mercado.
Outro economista de Princeton ficou famoso ao argumentar que os preços dos
ativos apresentam sinais de alternarem aleatoriamente. Burton Malkiel (1973) defende
que não se pode superar consistentemente as médias do mercado, reforçando a hipótese
de mercado eficiente. Através de um estudo feito nas formas mais convencionais de
análise de mercado (análise fundamentalista e análise técnica), observou falhas em
ambas e indica que a gestão ativa de fundos produz resultados inferiores a estratégias
passivas no longo prazo.
O principal objetivo deste estudo é verificar se é possível superar o principal
índice acionário brasileiro (Ibovespa) aplicando através de fundos ativos. Verificar se a
dificuldade encontrada pelos gestores de fundos norte americanos em épocas passadas
também se repete na realidade atual do Brasil. Analisar o desempenho de fundos de
ações dos últimos anos e ter uma indicação sobre a eficiência do mercado e dos
produtos de investimento, da habilidade, ou sorte dos gestores em casar risco e retorno,
diminuindo ao investidor o risco não-sistemático.

13

S&P 500 é o índice do mercado acionário dos EUA mais amplamente usado como termômetro da
economia americana depois do Dow Jones. É composto pelas 500 ações mais importantes para o mercado
de lá.
14
Universidade de Princeton é uma universidade privada, localizada em Princeton, New Jersey, Estados
Unidos.
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2.4

ÍNDICE BOVESPA

Segundo Bovespa (2010), o Índice Bovespa (Ibovespa) é o mais importante
indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. Sua
relevância advém do fato do Ibovespa retratar o comportamento dos principais papéis
negociados na BM&FBOVESPA e também de sua tradição, pois o índice manteve a
integridade de sua série histórica e não sofreu modificações metodológicas desde sua
implementação em 1968. (BM&FBOVESPA, 2010)
Criado em 1968, o Índice Bovespa, que já completa mais de quarenta anos, tem
por finalidade básica servir de indicador do comportamento médio do mercado
acionário no Brasil. Apesar de ter sua composição revista quadrimestralmente, sua
fórmula se mantém a mesma desde sua criação. A composição do índice procura se
aproximar ao máximo do comportamento médio das principais ações transacionadas. É
extremamente confiável e representa, em termos de liquidez, 80% do número de
negócios e do volume financeiro verificados no mercado à vista (lote-padrão) da
Bovespa, através das ações integrantes da carteira teórica. Ainda de acordo com
BM&FBovespa (2010), o Índice Bovespa representa 70% do somatório da capitalização
bursátil de todas as empresas com ações negociáveis na Bolsa de São Paulo.
Segundo BM&FBovespa (2010), atualmente, o Ibovespa conta com 68 ações
na composição de sua carteira, cada uma tendo uma relação direta com a
representatividade desse título no mercado à vista, ajustada ao tamanho da amostra.
Mesmo que hoje as ações da Vale representem 13,42% da composição do índice
(somadas as preferenciais e ordinárias) e as ações da Petrobrás representem mais
12,37% (também preferenciais e ordinárias) sozinhas, essa dominância nem sempre foi
constante. Na década de 90, por exemplo, o índice mostrava maior concentração de
empresas do setor de telecomunicações, chegando a ter 50,47% de participação das
ações preferenciais da Telebrás, sendo este o recorde de participação de um único papel
no Ibovespa. A fórmula para obter essa representatividade é:
IN = √ni/N * vi/V (não serão considerados os negócios diretos)
Onde,
IN = Índice de Negociabilidade
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ni = Número de negócios da ação “i” no mercado à vista (lote-padrão)
N = Número total de negócios do mercado à vista da Bovespa (lote-padrão)
vi = Volume financeiro gerado pelos negócios com a ação “i” no mercado à vista (lotepadrão)
V = Volume financeiro total do mercado à vista da Bovespa (lote-padrão)
Fortuna (2008) nos mostra como é feito o cálculo do índice em tempo real,
considerando os últimos negócios registrados no mercado à vista (lote-padrão) com as
ações da carteira. A Bovespa utiliza a fórmula abaixo para calcular o índice em tempo
real e divulgá-lo através da internet para todo o mundo, de acordo com Bovespa (2010):

Onde,
Ibovespa t = Índice Bovespa no instante “t”
n = Número total de ações componentes da carteira teórica
P i,t = Último preço da ação “i”, no instante “t”
Q i,t = Quantidade teórica da ação “i” na carteira no instante “t”
Desde sua criação o Ibovespa oscilou junto da economia, refletindo o
comportamento médio do mercado de ações brasileiro, podendo ser visto inclusive
como um indicador da economia. Apesar dos temores e das crises existentes nessa longa
trajetória, o Ibovespa apresentou uma excelente valorização desde 1968 que, mesmo
corrigindo os valores pelo IGP-DI15 (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna),
teríamos mais de 3.500% de valorização. Para fins meramente ilustrativos, mostro no
gráfico abaixo, a evolução do índice que dá uma idéia da ascensão do período. Foi
escolhido o período dos últimos 15 anos para o gráfico, pois antes do plano real, com
níveis inflacionários exorbitantes no país, o gráfico ficaria inevitavelmente distorcido
por valorizações que chegaram a ultrapassar 5000%:

15

Índice que tenta refletir as variações mensais de preços, pesquisados do dia 01 ao último dia do mês
corrente, formado por outros índices inflacionários.
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Gráfico 3: Evolução do Índice Bovespa em relação aos anos
Fonte: elaborado pelo autor. Dados retirados do programa Profitchart da Nelogica, em
www.nelogica.com.br

No presente trabalho foi observado um período menor de tempo, mas de igual
sucesso do índice, que se manteve em forte ascensão, quando comparado a outros
indicadores. Vale ressaltar que passamos por uma forte crise em 2008, que prejudicou
substancialmente o desempenho do índice.

Gráfico 4: Evolução do Número do Índice Bovespa em relação aos anos
Fonte: elaborado pelo autor. Dados retirados de www.bmfbovespa.com.br
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De acordo com Bovespa (2010), existem ainda no mercado outros fundos de
menor vulto, como o IBrX-100 e o IBrX-50, que representam as 100 e as 50 ações mais
negociadas no mercado, respectivamente. De segmentos específicos existem o Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE), o Índice Setorial de Telecomunicações (ITEL), o
Índice de Energia Elétrica (IEE), o Índice do Setor Industrial (INDX), Índice de
Consumo (ICON), Índice Imobiliário (IMOB), o Índice de Ações com Governança
Corporativa Diferenciada (IGC), o Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
(ITAG), o Índice Mid-Large Cap (MLCX), o Índice Small Cap (SMLL), Índice Valor
Bovespa (IVBX-2) e, por fim, o Índice Financeiro (IFNC). Todos são indicadores de
desempenho de um determinado conjunto de ações e mostram a valorização desse grupo
de papéis ao longo do tempo. Contudo, para o nosso estudo, nos focaremos apenas no
Índice Bovespa como referência.

2.5

RISCO E RETORNO

Os investimentos mais procurados, sem dúvida, são aqueles que trazem o maior
resultado com os menores níveis de risco, conceito de fronteira eficiente desenvolvido
por Markovitz (1952). Especialmente a partir da década de 70, o binômio risco e retorno
tem regido a Moderna Teoria de Portfólio.

Gráfico 5: Fronteira Eficiente de Markowitz
Fonte: editado pelo autor. Dados retirados de www.wikimedia.org
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O risco nada mais é que a possibilidade de perda. Quanto mais certo for o
retorno de um investimento, menor sua variabilidade, menor o seu risco. Os riscos dos
investimentos financeiros costumam ser avaliados pelo desvio-padrão da taxa de
retorno, sendo este uma medida de volatilidade.
O indicador mais simples para avaliarmos sua de performance é sua taxa de
retorno. Não obstante sua simplicidade, talvez seja o indicador mais importante para a
maioria dos investidores. Costuma ser definida através do valor final sobre o valor
inicial da cota do fundo:

rt =

Qt
-1
Qt 1

Onde Qt é o valor da cota na data t.
Os retornos de um investimento devem ser proporcionais ao seu risco. Em regra
geral, quanto maior o risco associado a um investimento, maior a expectativa de retorno.
A teoria básica relativa ao risco e retorno é o Modelo de Precificação de Ativos
Financeiros (CAPM), quando se trata de ativos financeiros obviamente. Apesar desse
modelo partir de premissas e suposições de um mercado quase perfeito, estudos
confirmam sua racionalidade e sustentam sua aplicação até a atualidade.
Para utilizarmos este modelo, devemos primeiramente analisar a sensibilidade
das ações em relação o mercado para descobrirmos uma das três variáveis do retorno
esperado de algum ativo, o beta (β). Segundo Gitman (1987), esse coeficiente mede-se
pelos retornos históricos do ativo em relação ao retorno histórico do mercado. Como
não possuímos um índice que seja composto por todos ativos do mercado, utilizamos o
Ibovespa no Brasil. Chegamos a ele através da fórmula:
β=

Volatilida de dos retornos da ação
Volatilida de dos retornos do mercado

As outras variáveis envolvidas no retorno esperado de um ativos referem-se a
taxa de retorno do ativo livre de risco e o retorno esperado do mercado, conforme
podemos observar na fórmula a seguir:
Retorno exigido do ativo = Rf + βi (Rm- Rf)
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Onde,
Rf = Retorno do ativo livre de risco
βi = Coeficiente beta do ativo i em relação à carteira de mercado
Rm = Retorno da carteira de mercado
Sharpe (1964) colocou que a linha de mercado de títulos (Security Market Line –
SML) é representada por:

Ri  R f   ( Rm  R f )
Onde,

Ri = retorno esperado do ativo individual i.
Pode-se concluir que, dessa forma, o retorno esperado de uma carteira será a
média ponderada dos retornos esperados pelos ativos individuais dentro da carteira.
Para os indicadores de desempenho e o modelo CAPM deve-se levar em
consideração o retorno e o risco esperados (ex-ante) e não o que já aconteceu (ex-post).
Contudo, por existir uma enorme dificuldade em se obter os valores esperados,
comumente utiliza-se a média do retorno histórico como forma de estimativa dos
retornos esperados, porém essa estratégia está longe do ideal. O IS negativo não faz
sentido num modelo de mercado, pois o investidor tem a opção de investir na taxa livre
de risco.

2.6

ÍNDICE SHARPE

Uma das formas mais simples de expressar a relação retorno/risco é o Índice
Sharpe (IS). Celebrado entre acadêmicos e no mercado financeiro, é um dos mais
amplamente utilizados modelos de avaliação de fundos de investimento e se encaixa na
teoria de seleção de carteira, especificamente no modelo CAPM. Criado em 1966 por
Willian Sharpe, o IS é o resultado de uma divisão onde o numerador é o resultado da
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média aritmética dos retornos excedentes16 obtidos pelo fundo no período e o
denominador é o desvio padrão desses retornos:
IS = (RP – Rf) / σp
Onde,
IS = Índice Sharpe
RP = Retorno do portfólio (fundo analisado)
Rf = Retorno livre de risco
σp = Desvio padrão do retorno do fundo
O Índice Sharpe funciona muito bem na comparação entre fundos da mesma
categoria. Sua importância prática depende da validade das hipóteses do CAPM, da
estimação de seus parâmetros e de sua aplicação. Seus resultados devem ser avaliados
de tal forma que, ao serem comparados fundos pelo mesmo critério, quanto maior o
Índice Sharpe, melhor. Carteiras com maior IS se aproximam de carteiras ótimas,
devendo o investidor apenas selecionar aquelas em que a relação risco retorno mais se
aproxima de seu perfil.
Para aumentar a confiabilidade dos dados obtidos pelo Índice Sharpe, devemos
colher os dados de acordo com os seguintes critérios:
a) Considerar o retorno excedente de no mínimo 24 períodos, sendo mais
confiável o índice quanto maior for o número de períodos analisados. Reforçado em
Varga (2001);
b) O indexador escolhido como livre de risco deve ser relacionado ao segmento
do fundo, proporcionando o rendimento que o fundo obteria caso não oferecesse riscos
ao seu investidor. Utilizarmos o benchmark, no lugar do ativo livre de risco, é
interpretado por alguns autores como Índice Sharpe Generalizado (ISG), chamado dessa
forma pela primeira vez em 1997 por Brito, sendo considerado mais preciso. Caso seja
escolhido um ativo como livre de risco não relacionado ao objetivo de rentabilidade do
fundo, as informações ficarão distorcidas;

16

Retorno excedente é a parcela do rendimento oferecido pelo fundo que ficou acima, ou abaixo, da
rentabilidade de um indexador.
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c) O índice encontra maior utilidade quando utilizado para analisar fundos com
objetivos de ultrapassar a rentabilidade de algum indexador utilizado.
d) O IS não considera a correlação existente entre os ativos analisados, sendo
mais indicado seu uso para selecionar fundos quando o investidor não possui outros
investimentos de risco.
Por estarmos utilizando uma pesquisa comparativa entre dados passados (expost), os retornos excedentes dos fundos em relação ao benchmark (Ibovespa) serão
calculados através da diferença simples dos retornos do fundo e do Ibovespa no período.
Nesse caso, o IS estará mostrando uma arbitragem entre uma posição vendida no
Ibovespa e comprada no fundo.
___

A média da diferença do excesso de retorno ( D ) através de média simples, e a
dispersão através desvio padrão com a fórmula abaixo:

T

σD =

 (D
t 1

T

_

 D) 2

T 1

Nesse caso a média do excesso do retorno e seu desvio padrão, poderemos
calcular o Índice Sharpe Histórico, também chamado de Índice Sharpe Modificado:

ISH =

D

D

Por ser o principal instrumento disponível para auxiliar os investidores nas
tomadas de decisão, ressalta-se a importância desses indicadores. Espera-se, assim,
contribuir para as finanças pessoais dos interessados, preenchendo uma lacuna de
informações existente no mercado de fundos.
É importante ressaltar que vale mais do que ver o resultado da aplicação do IS,
conhecer os números que foram utilizado para gerá-lo. O numerador informa o quanto o
rendimento do fundo superou ou perdeu para a variação do indicado na média. Já o
Denominador indica a volatilidade e o risco do fundo, dizendo, então, muito mais sobre
ele.

43

2.7

ÍNDICE DE TREYNOR

Também utilizado na análise de fundos de investimentos, com objetivo de medir
o retorno relativo por unidade de risco assumida. Comparamos o retorno relativo do
fundo com o beta de sua carteira, assumindo que a carteira de investimento do fundo já
é bem diversificada. Tanto melhor o desempenho do fundo analisado por esse índice
quanto maior for o resultado obtido pelas fórmulas abaixo:

IT =

Rp  R f

p

Onde,
Rp = Taxa de retorno do portfólio
Rf = Taxa de retorno do ativo livre de risco
βp = Beta do portfólio
O risco que representa a volatilidade relativa dos retornos dos portfólios,
comparados com o retorno de mercado é o Beta (β). Para encontrarmos o β:

p 

Cov( R p , RM )
Var ( RM )

Onde,
RM = Taxa de retorno da carteira de mercado
Cov = Covariância
Var = Variância

Segundo Treynor (1965), em um portfólio diversificado, o retorno de um único
ativo pode anular o de outro. Por isso o foco de seu índice está no risco sistemático, ou
de mercado. Uma vez que o beta de mercado é 1, o índice de Treynor mede o riscoprêmio de mercado. Um portfólio com índice maior que 1, indica desempenho de risco
ajustado superior.
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2.8

ÍNDICE DE JENSEN

Jensen (1968) também baseou o desenvolvimento de seu índice no CAPM, por
considerar que esse modelo é empiricamente válido. Por isso, é um índice similar aos
citados anteriormente. É encontrado pela seguinte equação:
αJ = RP – [Rf + βP(RM – Rf)]
Onde,
αJ = Alfa de Jensen
RP = Retorno do portfólio
Rf = Retorno do ativo livre de risco
βP = Beta do portfolio
RM = Retorno do Mercado
O Alfa de Jensen demonstra a habilidade do gestor na seleção dos ativos de sua
carteira. Um alfa positivo indica qualidade de gestão e o contrário caso o alfa seja
negativo. Se o índice encontrado se aproximar de zero, significa que o gestor obteve
retornos similares ao índice de mercado. Segundo Reilly (1982), através do Alfa de
Jensen, é possível verificar habilidades de seletividade e market timing do gestor.
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3

METODOLOGIA

Na tentativa de responder as questões propostas, foi feito um estudo através de
dados históricos obtidos. GIL, em 1991 expunha, apud Silva (2001) a classificação dos
tipos de pesquisa da seguinte forma:
 Pesquisa Exploratória: proporciona maior familiaridade com o problema com
vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento
bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com
o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão.
Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso.
 Pesquisa Descritiva: visa descrever as características de determinada
população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis.
Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e
observação sistemática. Assume, em geral, a forma de Levantamento.
 Pesquisa Explicativa: visa identificar os fatores que determinam ou
contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da
realidade porque explica a razão, o “porquê” das coisas. Quando realizada nas
ciências naturais, requer o uso do método experimental, e nas ciências sociais
requer o uso do método observacional. Assume, em geral, as formas de
Pesquisa Experimental e Pesquisa Expost-facto.
Roesch (2009) propõe que, caso o projeto suscite medir relações entre variáveis,
ou avaliar resultados, a utilização do método de pesquisa quantitativa é a mais
verossímil. Roesch (2009) também recomenda a pesquisa exploratória para esclarecer
idéias já trabalhadas, ou averiguar temas pouco estudados. Desta forma, visto o exposto
acima, adotarei a pesquisa exploratória como uma das formas de delineamento de
pesquisa deste trabalho.
Analisarei resultados de fundos de ações de todo o Brasil a fim de atingir os
objetivos propostos e viabilizar a realização deste trabalho. Será reunido o máximo de
informações possíveis, cruzando dados e comparando-os entre eles para identificar
padrões e tendências. Dessa forma, será possível identificar quais fundos conseguiram
melhores desempenhos no período analisado.
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Não foram levadas em considerações despesas como taxas de saídas ou de
ingresso propostas por alguns fundos. Também não foram contabilizadas as despesas
totais com impostos que o cliente deveria pagar caso tivesse lucro. Utiliza-se o Ibovespa
como carteira de mercado.

3.1

BASE DE DADOS

Os dados de cotas de fundos foram obtidos através do Sistema de Informações
da ANBID (SI-ANBID) versão 4.2, portanto, a qualidade da informação a ser utilizada é
atualizada e confiável. Foram estudados retornos e dados dos últimos cinco anos,
apenas de fundos considerados pela ANBID como abertos, de agostos de 2005 a agosto
de 2010. O período de cinco anos foi escolhido para que não caíssemos em distorções
de curto prazo e que também não reduzíssemos muito a nossa amostra, uma vez que a
maioria dos fundos existentes são recentes.
Da amostra final, conseguimos separar 156 fundos que atenderam os prérequisitos da pesquisa, de 37 instituições financeiras diferentes, tais como bancos de
investimento, bancos comerciais e instituições independentes. Cabe salientar que foi
considerado o Ibovespa como benchmark para todos os fundos dessa pesquisa.
Os retornos foram estimados por retornos simples, de acordo com a equação
abaixo:

Ri,t = (Pi,t – Pi,t – 1) / Pi,t – 1
Onde,
Ri,t = Retorno do fundo “i” no mês “t”
Pi,t = Valor da cota do fundo “i” no mês “t”
Pi,t – 1 = Valor da cota do fundo “i” no mês “t - 1”
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A tabela abaixo mostra a quantidade de fundos examinados, de acordo com sua
classificação:
Tabela 5: Fundos da amostra

Classificação ANBID
Ações IBOVESPA Ativo
Ações Livre
Ações IBOVESPA Indexado
Balanceados
Ações Setoriais Energia

Nº de fundos

Sigla

Código

% do total

59
55
18
20
4

IBOA
ACLIV
IBOI
BAL
ENE

197
204
201
207
205

37,82
35,25
11,53
12,82
2,56

Fonte: Análise do autor, com base no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Na Tabela 5, observa-se que quase metade da amostra tem como referência o
Índice Bovespa e que 88,47% dos fundos analisados têm gestão ativa.
A Tabela 6 apresenta o Patrimônio Líquido (PL) dos fundos analisados na nossa
pesquisa. Das categorias que possuíam fundos que atenderam aos critérios de seleção do
trabalho, os fundos selecionados representam 28,91% do universo existente. Percebe-se
que existe uma preferência pelos fundos de Ações Livre, que sozinhos, correspondem a
quase metade de nossa amostra. Já os fundos Setoriais Energia possuem considerável
PL menor, o que é justificável, pelo menor número de fundos e por se tratar de um tipo
muito específico.
Tabela 6: PL dos fundos da amostra coletada

Classificação ANBID
Ações IBOVESPA Ativo
Ações Livre
Ações IBOVESPA Indexado
Balanceados
Ações Setoriais Energia
TOTAL

Nº de fundos
59
55
18
20
4
156

PL da amostra
R$
R$
R$
R$
R$
R$

5.112.155.900,43
8.419.607.881,64
2.254.873.366,46
2.773.564.149,85
303.947.870,20
18.864.149.268,57

%
amostra
27,1
44,63
11,95
14,7
1,61

100

Fonte: Análise do autor, com base no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

A próxima tabela nos mostra o Patrimônio Líquido (PL) dos tipos de fundos
analisados na pesquisa ao final de agosto de 2010. É considerado o PL de todos os
fundos existentes em cada categoria e não apenas os da amostra, para percebermos a
tendência de preferência dos consumidores em relação aos produtos de uma forma
geral:
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Tabela 7: PL dos tipos de fundos examinados

Classificação ANBID
Ações IBOVESPA Ativo
Ações Livre
Ações IBOVESPA Indexado
Balanceados
Ações Setoriais Energia
TOTAL

Nº de fundos
existentes
393
693
23
41
5
1229

PL (em 1.000)
R$
R$
R$
R$
R$
R$

18.210.043,74
38.333.184,19
3.296.026,97
2.487.512,83
2.919.936,83
65.246.704,56

Fonte: Análise do autor, com base no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Percebemos na Tabela 6 como os fundos com gestão ativa são mais populares no
Brasil. Até pela quantidade de configurações de carteiras possíveis, os fundos de Ações
Livre disparam em número de fundos existentes e em patrimônio. Os que são
classificados como Ações IBOVEPSA Ativo também se destacam nos dois sentidos,
porém, ao compararmos com a Tabela 5, percebemos que existem poucos fundos que
atenderam os quesitos da pesquisa, principalmente por terem menos de cinco anos. Já os
fundos Ações IBOVESPA Indexado, até por serem mais simples, estão no mercado há
mais tempo quase na sua totalidade e são os que possuem a segunda maior média de
Patrimônio Líquido dos tipos de fundos analisados.
A Tabela 8, abaixo, nos mostra a evolução do número de fundos no Brasil,
dentre as categorias que estão sendo analisadas. Pode-se notar a forte aceleração do
número de fundos de Ações Livre e Ações IBOVESPA Ativo, enquanto os outros
permaneceram praticamente estáveis ou diminuindo o número a cada ano, como os
indexados ao Ibovespa.

Tabela 8: Evolução dos fundos das categorias analisadas

Classificação ANBID

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ações IBOVESPA Ativo
Ações Livre
Ações IBOVESPA Indexado
Balanceados
Ações Setoriais Energia

105
146
37
39
6

106
202
36
46
6

122
302
31
43
6

150
270
30
40
6

340
540
26
38
5

393
693
23
41
5

Fonte: Análise do autor, com base no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.
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3.2

CRITÉRIOS PARA EXCLUSÃO DE FUNDOS

O mais recente boletim da Anbima (outubro de 2010) informou o total de fundos
no País chegou a 9.731. Sendo que, deste universo 5309 são Fundos de Investimento,
enquanto 4422 são Fundos de Cotas, não considerando os fundos off-shore.(ANBIMA,
2010)
Tendo em vista que o universo de fundos é muito amplo, foram adotados alguns
critérios para possibilitar a pesquisa e adaptá-la melhor à realidade. Segundo Vergara
(2000), o universo de uma pesquisa são todos os elementos envolvidos que possuam
características do objeto de estudo. Desta forma, englobamos todos os fundos de
investimento em ações do Brasil. Contudo, Vergara (2000), coloca-nos que a amostra,
por sua vez, é a parte do universo selecionado.
Assim, somente foram considerados fundos com pelo menos 5 anos de
existência e que ainda estejam abertos. Então excluímos a maioria fundos pela
impossibilidade de conseguirmos os dados da pesquisa: ou por serem demasiadamente
recentes, ou por não existirem mais. Foram excluídos os fundos exclusivos, pela
possibilidade de existir uma gestão compartilhada com o cliente, resultando em uma
política flexível e variável no tempo. Foram excluídos também os fundos não
classificados na ANBID. Finalmente, excluímos os fundos fechados para captação, por
entendermos que não seria uma boa base comparativa e teria pouca utilidade na nossa
pesquisa.
Para aumentar a efetividade do trabalho. Apesar da imensidão de fundos citados,
somente foram inclusos na base de dados os fundos de ações, ou que possuíssem ações
(caso dos Balanceados). Por não serem considerados convenientes para o
desenvolvimento do trabalho, não tivemos base para comparação nos fundos
classificados como: fechados, de capital protegido, de capital estrangeiro, de
privatização, de investimento imobiliário, off-shore, de previdência, Ações Dividendos,
IBrX Ativo, IBrX Indexado. E, por não atenderem as exigências mínimas do trabalho
citadas acima, não foram inclusos: Setoriais Livre, Setoriais Telecomunicações, Small
Caps, Sustentabilidade/Governança.
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3.3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Foi utilizado o preço das cotas, bem como os valores dos índices, dos últimos
dias dos meses, apuradas com os preços médios das ações no dia. O mês inicial da
coleta de dados foi agosto do ano de 2005, completando cinco anos, então, em agosto de
2010; totalizando 60 meses de retornos mais recentes até a conclusão do trabalho.
Varga (2001) considera que a taxa de juros livre de risco mais adequada é a taxa
SELIC, que se encontra bastante próxima da taxa do CDI, conforme demonstra em seu
estudo. Consideraremos então a taxa SELIC como representante do ativo livre de
risco17, sendo este o custo de oportunidade18 para um investidor de fundos de ações.
Afinal, espera-se que um investidor que conheça o mercado acionário possua a mesma
facilidade e conhecimento para aplicar seus recursos em ativos atrelados a essa taxa.
Utilizaremos o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) como indicador
para refletir as variações mensais nos preços, ou seja, a inflação. Os dados desse
indicador também foram conseguidos através do SI-ANBID, versão 4.2. Foi utilizado
este índice por ele ser um dos principais medidores da inflação no Brasil e ter caráter
mais amplo que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
A análise dor retornos dos fundos, comparados entre eles e entre as médias da
taxa SELIC e Ibovespa nos ajudará a verificar a consistência dos ganhos dos fundos e
suas variações.

17

Para Reilly (1982) o ativo livre de risco é aquele para o qual não há incertezas em relação a taxa de
retorno esperada, ou seja, desvio padrão do retorno é zero.
18
Custo de oportunidade é um termo utilizado ao custo causado pela renúncia a uma oportunidade, e os
benefícios que seriam obtidos dessa oportunidade, normalmente uma aplicação alternativa.
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4

ANÁLISE DE DADOS

Quando os indicadores são utilizados de maneira correta, facilitam aos
investidores o maior controle sobre suas finanças e planejamento. Contudo, poucas
pessoas se dão conta de que sempre devemos considerar alguns itens fundamentais para
ter uma leitura mais correta dos investimentos ao analisarmos seus dados:
 Rendimentos e desempenhos passados não são garantias de rendimentos ou
desempenhos futuros. Ou seja, não devemos basear nossas conclusões apenas
em bases históricas;
 Deve ser considerada a inflação do período analisado, para se ter uma noção
da manutenção do poder de compra do dinheiro;
 Deve-se ponderar o custo de oportunidade de aplicar seu dinheiro em um
investimento em detrimento de outro.
Para tentarmos atingir os objetivos desse trabalho além de fornecer uma fonte de
consulta mais precisa a interessados, procederemos atentando a essas ressalvas.

4.1

ÍNDICE BOVESPA COMPARADO À TAXA SELIC E À INFLAÇÃO

A primeira análise realizada é sobre quanto o comparativo de desempenho do
mercado acionário com aplicações praticamente livres de risco e com a inflação. Foram
recolhidos dados dos últimos cinco anos do Ibovespa, da Taxa SELIC e do IGP-M
como os principais indicadores representantes, respectivamente.
Enquanto a inflação medida pelo IGP-M no período acumulou 24,28%, tendo
uma média de aumento de 0,39% ao mês, a Taxa SELIC rentabilizou em média 0,98%
ao mês e acumulou valorização de 60,07% nos cinco anos. Percebemos que por mais
conservadora que seja aplicação vinculada à Taxa SELIC, ela rendeu quase duas vezes e
meio a mais que a inflação medida no período, se mostrando uma boa opção aos
conservadores, como pode ser observado abaixo:
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Gráfico 6: Comparação entre a Taxa Selic e o IGP-M no período
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Porém, ao compararmos tanto a inflação, como a taxa básica de juros com o
desempenho do Índice Bovespa, percebemos como o investimento no mercado
acionário foi mais atrativo no Brasil nos últimos anos:

Gráfico 7: Comparação entre a Taxa Selic, o IGP-M e o Ibovespa no período
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

No período analisado, o mais importante índice da Bolsa de Valores brasileira
superou a Taxa SELIC por 48,46 pontos percentuais e, comparado com o IGP-M,
conseguiu vantagem de 84,25%. Essa diferença observada foi obtida em boa parte como
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prêmio pelo risco que os investidores tiveram ao optar por uma aplicação ou outra. O
desvio padrão das rentabilidades do período pode ser utilizado como indicador do risco
do investimento, comparamos então os indexadores nesse sentido. Enquanto a SELIC,
por ser extremamente conservadora, apresentou um desvio padrão de 0,236; esta medida
foi de 7,237 para o Ibovespa. A poupança apresentou 0,089 de desvio padrão no
período, para fins de comparação. Em exemplos nesse trabalho, encontramos diferenças
de desvio padrão entre fundos que varia em mais de dez vezes.
Fica evidente que os investidores que optaram por renda variável
provavelmente conseguiram resultados positivos nos últimos cinco anos, mesmo com a
forte crise, que se refletiu no mercado acionário, de 2008. Agora resta-nos saber se os
investidores de fundos de ações aproveitaram o bom momento da economia para auferir
lucros compatíveis.

4.2

ÍNDICE BOVESPA EM RELAÇÃO COM OUTROS FUNDOS DE AÇÕES

Com a enorme quantidade de fundos existentes, é natural que alguns de gestão
ativa consigam ultrapassar o Ibovespa. Mas a questão que foi levantada no início do
trabalho é se não seria simplesmente obra do acaso alguns fundos se destacarem tanto.
Este pensamento vai ao encontro do citado na obra de Burton Malkiel (1973) – A
Random Walk Down Wall Street – sobre a aleatoriedade dos movimentos de mercado.
No entanto, justamente por existirem muitos fundos de ações, aumentam as
probabilidades de um ou outro se distanciarem da média de mercado. Essa é uma das
razões de focarmos apenas em fundos com um mínimo de cinco anos de histórico antes
de concluirmos se os gestores estão fazendo um trabalho consistente.
As comparações serão realizadas primeiramente nos fundos pertencentes às
classificações que mais possuem PL no Brasil, indo em ordem decrescente de
patrimônio, com detalhes nas tabelas em anexo ao final do trabalho. Foi utilizada essa
ordem, a fim de analisar os fundos mais populares primeiro. Assim, começamos com os
fundos classificados como Ações Livre.
Analisaremos também sob a ótica dos principais índices indicadores do
mercado e citados anteriormente no presente trabalho.
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FUNDOS “AÇÕES LIVRE” COMPARADOS COM O IBOVESPA

4.2.1

Devemos analisar os gráficos que comparam o desempenho de um fundo em
relação ao Ibovespa olhando a variação em Pontos Percentuais. Ou seja, se um fundo
conseguiu ficar “mais de dez pontos percentuais acima”, significa dizer que ele obteve
um resultado no período com dez pontos percentuais a mais deu o índice e não que ele
obteve retorno 10% superior.

Gráfico 8: Desempenho de Fundos de Ações Livre em comparação com o Ibov
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Nessa categoria de fundos encontram-se os que mais conseguiram desempenho
positivo no período, mas também os que foram piores, com alguns apresentando
inclusive resultados negativos (os únicos de toda amostra). Mesmo assim, a média
simples das rentabilidades dos fundos fica um pouco acima do resultado do Ibovespa.
Da nossa amostra, quase metade (49,09%) desses fundos conseguiram superar o índice
no período de 5 anos, mas não levamos em conta suas oscilações durante o mesmo
período.
O segundo gráfico, abaixo, dá uma idéia melhor da nossa amostra:
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Gráfico 9: Rentabilidade de Fundos de Ações Livre
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Outra constatação interessante é a de que o fundo com maior Patrimônio Líquido
de toda amostra pertence a esse grupo e, apesar de não ser o mais rentável, conseguiu
1,56 vezes mais rentabilidade que o Ibovespa no período. Nesse mesmo grupo,
encontramos o fundo com menor PL dentre todos analisados, que é também o que teve
pior rentabilidade do período.

4.2.1.1

ÍNDICE SHARPE NOS FUNDOS DE AÇÕES LIVRE

O Índice Sharpe calculado para os fundos dessa classificação, na análise feita a
partir da Taxa SELIC, 47,27% dos fundos conseguiram obter um valor de IS maior do
que o calculado para o Ibovespa. Dos que obtiveram IS menor, apenas um (ou, 1,81%
da amostra) obteve rentabilidade melhor e 12,72% dos fundos obtiveram IS negativo.
Os fundos que obtiveram melhores valores de IS, também foram os que
conseguiram melhores desempenhos, mesmo que a correlação não seja tão fidedigna. O
mesmo pode se dizer para os que obtiveram piores resultados. Na Tabela 14
(APÊNCIDE B), podemos reparar que os índices Sharpe Generalizado e Histórico
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obtiveram uma correlação boa entre eles, assim, como entre a rentabilidade atingida
pelos fundos.
Nesta amostra, o fundo com melhor desempenho apresentava também um
elevado desvio padrão (risco) em relação ao benchmark. Contudo, outros fundos com
desvio padrão semelhante, ou ainda mais alto, obtiveram retornos inclusive abaixo do
Ibovespa. O fundo com pior desempenho apresentava um desvio padrão próximo da
média, demonstrando que nem sempre maior risco é sinal de melhor desempenho, ou
que possamos fazer qualquer relação direta entre o risco e o desempenho dos fundos.

4.2.1.2

ÍNDICE DE TREYNOR NOS FUNDOS DE AÇÕES LIVRE

Pequenas são as diferenças nos resultados obtidos pela análise através deste
índice, apesar do Índice Sharpe trabalhar com o risco total e o de Treynor apenas com o
sistemático. O mesmo número de fundos conseguiu resultados do Índice Treynor acima
da média de mercado, como pode-se observar na Tabela 15 (APÊNCIDE B).
Na mesma tabela, encontramos os dados referentes ao beta dos portfólios. O beta
nos dá uma noção do risco sistemático, não diversificável, em relação ao mercado. O
Ibovespa é usado como carteira padrão para referência, tendo seu beta igual a um.
Concluímos que se o fundo tiver beta menor que um, é mais defensivo. Beta maior que
um representa os fundos mais agressivos e iguais a um, fundos médios. O prêmio por
risco deve ser multiplicado por este coeficiente. Por exemplo, um fundo com β=2 tende
rentabilizar (desvalorizar) o dobro do Ibovespa.

4.2.1.3

ÍNDICE DE JENSEN NOS FUNDOS DE AÇÕES LIVRE

Mais da metade dos fundos analisados nessa classificação (54,54%) obtiveram
resultados de Alfa de Jensen superior ao Ibovespa. Vinte e oito fundos apresentaram
números negativos para este índice, como pode ser observado na Tabela 16
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(APÊNCIDE B). A média do Alfa de Jensen ficou em 0,2711, indicando que os fundos
obtiveram retornos acima do esperado, porém, não significativamente.

4.2.2

FUNDOS “AÇÕES IBOVESPA ATIVO” COMPARADOS COM O IBOVESPA

Esses fundos têm por principal finalidade, vencer o Ibov. Contudo, pelo que
podemos perceber, os gestores, na sua maioria (60%), não conseguiram ultrapassar o
índice conforme podemos perceber abaixo:

Gráfico 10: Desempenho de Fundos Ibovespa Ativo em comparação com o Ibov
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Diferentemente dos fundos “Ações Livre”, os resultados encontram-se muito
mais próximos da média, apontando para uma pequena variação no desvio padrão.
Porém, existe uma maior concentração de fundos com desempenho inferior. Mesmo
assim, surpreende como fundos desse tipo podem ter tido resultado tão inferior à média
do mercado, como a verificada no fundo “MAXIMA FIA” do gestor “BNY MELLON
SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA”, e ainda assim possuir Patrimônio Líquido de
R$ 2.037.721,00.
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Gráfico 11: Rentabilidade de Fundos Ibovespa Ativo
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

4.2.2.1

ÍNDICE SHARPE NOS FUNDOS IBOVESPA ATIVO

Sempre utilizando a SELIC para obter o IS, verificamos nessa categoria que o
Índice de Sharpe funcionou muito bem. A relação entre o desempenho dos fundos e o IS
foi mais forte. O fundo que melhor rentabilidade foi o que conseguiu o melhor
desempenho de acordo com o IS. Da mesma forma que o índice pior avaliado, obteve
também o retorno mais negativo.
Até por se mostrarem menos voláteis do que os fundos de Ações Livre, nessa
amostra, apenas 5,08% do total apresentou IS negativo. Como podemos conferir através
da Tabela 27 (APÊNCIDE C), os melhores resultados de ISG também indicaram os
melhores fundos, mas divergindo um pouco do ISH.

4.2.2.2

ÍNDICE DE TREYNOR NOS FUNDOS IBOVESPA ATIVO

A Tabela 18 (APÊNCIDE C) mostra-nos como alguns fundos que possuem o
beta acima da média de mercado e não conseguiram rentabilidade compatível, já outros
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menos arriscados ultrapassaram o índice. Através dos Índice de Treynor, o investidor
pode se orientar na escolha dos fundos, mas a correlação entre aumento dos valores
desse índice com o aumento da rentabilidade desses fundos não foi tão boa quanto a
existente com o IS.

4.2.2.3

ÍNDICE DE JENSEN NOS FUNDOS IBOVESPA ATIVO

A média do Alfa de Jensen ficou negativa: -0,123. O que não surpreende, pois
apenas 42,37% dos fundos obtiveram alfas positivos. Além disso, mesmo o fundo com
melhor alfa (que também obteve a melhor rentabilidade), o Índice de Jensen não foi
muito expressivo. Tabela 19 (APÊNCIDE C).

4.2.3

FUNDOS “AÇÕES IBOVESPA INDEXADO” COMPARADOS COM O IBOVESPA

Esse é o tipo de fundo em que se esperava encontrar a menor variação possível.
Afinal, a gestão deveria ser totalmente passiva, comprando apenas ativos que compõe o
Ibovespa,

sem

alavancagem.

Tratar-se-ia

de

uma

forma

de

aproximar-se

conservadoramente ao máximo da média do mercado, tendo ciência der talvez perder
alguns pontos percentuais devido às taxas administrativas. Infelizmente, para minha
surpresa, a maioria dos fundos desse segmento deixou a desejar.

Gráfico 12: Desempenho de Fundos Ibovespa Indexado em comparação com o Ibov
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.
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Dois fatos curiosos acontecem nessa análise. Um é a existência de um índice
indexado que ultrapassa o próprio benchmark. Talvez devido ao gestor ter comprado
aleatoriamente as ações em momentos favoráveis. Por outro lado, outro fundo
apresentou rendimento quase 34% inferior ao Ibovespa. Os investidores desse tipo de
fundo não deveriam contar com esse tipo de surpresa.
Uma diferença que pode explicar um pouco essa discrepância entre os extremos
do mesmo gestor é a taxa de administração. Enquanto o primeiro colocado possui uma
taxa de 0,1% ao ano, o segundo possui taxa zero, o último fundo colocado cobra 4% ao
ano (em agosto de 2010). Fica explícito o peso da taxa de administração para fundos no
longo prazo.

Gráfico 13: Rentabilidade de Fundos Ibovespa Indexado
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

4.2.3.1

ÍNDICE SHARPE NOS FUNDOS IBOVESPA INDEXADO

Na Tabela 20 (APÊNCIDE D), percebemos que apesar das relativamente
grandes diferenças de rentabilidades oferecidas pelos diversos fundos dessa
classificação, o desvio padrão dos fundos ficou em média exatamente com o desvio
padrão do Ibovespa, como era esperado. A correlação entre desempenho do fundo e do
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índice foi quase perfeita, tanto para o IS, como ISG e ISH, provando que utilizar o
Índice Sharpe na comparação entre fundos que buscam ultrapassar um índice é uma das
formas mais eficientes de se utilizá-lo. Assim como aconteceu nos Fundos de Ações
Livre, os altos desvios padrões das médias das rentabilidades dos fundos, fez com que o
IS médio não fosse muito alto. Não obtivemos nenhum caso de IS negativo nesse tipo
de fundo, dentre os analisados.

4.2.3.2

ÍNDICE DE TREYNOR NOS FUNDOS IBOVESPA INDEXADO

Apesar de não terem sido tão precisos quanto o IS, os dados fornecidos pelo
Índice de Treynor corresponderam bem ao desempenho dos fundos escolhidos. Apesar
de todos os betas terem sido inferiores a “1”, mais uma vez, o beta mais alto não
representou melhor rentabilidade. Muito pelo contrário, o maior beta correspondeu ao
fundo com pior desempenho. Tabela 21 (APÊNCIDE D).
4.2.3.3

ÍNDICE DE JENSEN NOS FUNDOS IBOVESPA INDEXADO

Como a grande maioria dos fundos dessa classificação obtiveram retornos
inferiores ao Ibovespa, o Alfa de Jensen também foi negativo para quase totalidade dos
fundos. Apenas dois foram positivos, mas não significativamente, e um fundo com
índice Jensen positivo rentabilizou abaixo do Ibovespa no período. A média do alfa
ficou em -0,1849. Tabela 22 (APÊNCIDE D).

4.2.4

FUNDOS “AÇÕES SETORIAIS ENERGIA” COMPARADOS COM O IBOVESPA

O único tipo de fundo setorial que conseguiu disponibilizar fundos que se
encaixassem nas exigências dessa pesquisa. Apesar de ser uma amostra pequena, tratase de uma boa surpresa positiva: todos os fundos analisados tiveram desempenho
superior ao índice. Com uma rentabilidade média 19,41% esse setor apresentou-se como
uma ótima alternativa de investimento no período.
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Gráfico 14: Desempenho de Fundos Setoriais Energia em comparação com o Ibov
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Esses fundos terem tido desempenho superior pode ser explicado de duas
formas. Uma pelo fato de os administradores cobrarem menos taxas de fundos setoriais
por não exigirem muito conhecimento para compor a carteira, ou preocupações de
manutenção. Outro fato é de que as ações de companhias elétricas tradicionalmente são
mais defensivas e procuradas em momentos de crise do mercado. Famosas por
distribuírem bons dividendos, tornam-se atrativas quando o mercado está em queda e o
período de coleta dos dados incluiu uma das mais fortes turbulências que o mercado
acionário nacional já passou. Infelizmente, apenas quatro fundos estão no mercado há
cinco ou mais anos, tornando nossa amostra reduzida.

Gráfico 15: Rentabilidade de Fundos Setoriais Energia
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.
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4.2.4.1

ÍNDICE SHARPE NOS FUNDOS SETORIAIS ENERGIA

O IS dos fundos Setoriais Energia analisados são relativamente altos, em
comparação com os outros fundos da amostra e em média, mais de 60% superiores ao
beta de mercado. Mesmo com desempenho superior, nenhum desvio padrão da amostra
foi maior do que o do Ibovespa. Tabela 23 (APÊNCIDE E).

4.2.4.2

ÍNDICE DE TREYNOR NOS FUNDOS SETORIAIS ENERGIA

Mais uma vez os fundos dessa categoria foram bem classificados. O beta de
todos é bastante baixo em relação à rentabilidade que os fundos distribuíram. Por outro
lado, o Índice de Treynor classificou todos muito bem. Tabela 24 (APÊNCIDE E).

4.2.4.3

ÍNDICE DE JENSEN NOS FUNDOS SETORIAIS ENERGIA

Todos alfas obtidos nessa categoria foram positivos, como era de se esperar. O
índice de Jensen mais uma vez se mostrou uma ferramenta que apresentou resultados
compatíveis com o histórico de rentabilidade dos fundos. Tabela 25 (APÊNCIDE E).

4.2.5

FUNDOS “BALANCEADOS” COMPARADOS COM O IBOVESPA

Os fundos balanceados talvez sejam os que mais se afastam do objetivo principal
desse estudo. Afinal, são fundos que por sua natureza podem aplicar em outros tipos de
ativos que não ações. Normalmente fazem alocações em renda fixa e ações. Estão
inclusos no trabalho, entretanto, porque muitas vezes se propõe a ultrapassar
indexadores como o Ibovespa. Inclusive, alguns fundos balanceados mais “agressivos”
procuram manter as aplicações em ações, mesmo que o mercado passe por crises. Posto
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isso, considerei interessante incluir dados desses tipos de fundos ao trabalho. Não
obtiveram desempenho satisfatório, entretanto.

Gráfico 16: Desempenho de Fundos Balanceados em comparação com o Ibov
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Gráfico 17: Rentabilidade de Fundos Balanceados
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.
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4.2.5.1

ÍNDICE SHARPE NOS FUNDOS BALANCEADOS

Se analisarmos estes fundos pelos desvios padrões de suas rentabilidades
mensais, veremos que são os fundos que menos oscilaram

no período,

consequentemente são considerados mais conservadores. Por se tratar de um grupo de
fundos em que os gestores tem liberdade de diversificar suas aplicações em ativos de
renda fixa, por exemplo, o desvio padrão médio das rentabilidades desses fundos ficou
em 1,72%. Número consideravelmente baixo pela rentabilidade conseguida e em
comparação com os outros grupos de fundos analisados nesse trabalho, chegando a ser
quase sete vezes menor.
A aplicação do Índice Sharpe nos fundos balanceados é um bom exemplo de
como os resultados ficam distorcidos onde os riscos não identicamente correlacionados
com a carteira preexistente. Os altos índices encontrados devem-se justamente por o
denominador (desvio padrão) ser mais baixo que o dos outros fundos analisados até
então, que poderá ser observado nos gráficos adiante. Não devemos considerar os
resultados do IS para comparar fundos onde não possamos ter certeza da correlação
existente entre eles. Para fins de pesquisa, os dados serão mantidos na Tabela 26
(APÊNCIDE F).

4.2.5.2

ÍNDICE DE TREYNOR NOS FUNDOS BALANCEADOS

Pelas basear seu índice em um indicador de risco, assim como o Índice Sharpe,
analisar os resultados do Índice de Treynor em fundos balanceados também nos trará
dificuldades e limitações. Enquanto Sharpe utiliza o desvio padrão da taxa de retorno da
carteira (risco total), Treynor utiliza o beta como medida de risco (risco sistemático de
um ativo em relação à média). Além disso, devemos analisar que nesse tipo de fundo, os
administradores provavelmente não mantiveram estáveis os riscos de seus fundos. Os
resultados se encontram na Tabela 27 (APÊNCIDE F).
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4.2.5.3

ÍNDICE DE JENSEN NOS FUNDOS BALANCEADOS

Este índice foi o que melhor se aplicou aos Fundo Balanceados, atribuindo o
maior valor ao índice que obteve melhor rentabilidade. Apesar da média do alfa ter
ficado positiva, tivemos seis fundos com alfas negativos. Tabela 28 (APÊNCIDE F).

4.3

OUTRAS COMPARAÇÕES RELEVANTES
A fim de tentar descobrir se existe alguma semelhança entre as características dos

fundos que melhor desempenharam, comparei-os entre eles. Para isso, selecionei o
melhor fundo de cada uma das categorias quer pertencem à amostra. Da mesma forma
foi feito com os fundos que obtiveram pior desempenho e com fundos medianos.
Ao nos debruçarmos sobre as comparações dos fundos, veremos que não há tantas
semelhanças assim. Contudo, todos possuem os mais elevados níveis de Índice Sharpe
(IS) e Treynor (IT) entre os de sua categoria (com exceção dos Balanceados). Quando
comparamos os melhores fundos, analisando seus Índices de Jensen (IJ), percebemos
que o maior valor encontrado apontou sempre para o fundo com melhor desempenho da
categoria; e quando isso não ocorreu, o fundo com maior Índice de Jensen apresentava a
segunda maior rentabilidade. Nenhum exige quantias maiores que vinte mil reais para
iniciar as aplicações, ou seja, não são fundos elitizados, ou para investidores
qualificados. Não cobram outras taxas além da taxa de administração, com exceção do
melhor colocado entre os fundos Balanceados que não cobra taxa alguma. Interessante
notar que nenhum trabalha alavancado e, mesmo assim, conseguiram os melhores
rendimentos. Além disso, todos têm grande patrimônio líquido relativo.
Tabela 9: Comparação entre os fundos com melhores desempenhos
FUNDO
ITAU ARGOS ACOES FI
UNIBANCO ENERGIA FI
ACOES
LEGG MASON
BALANCEADO MULT FI
BNY MELLON ARX FI DE
ACOES
ITAU INDEX ACOES
IBOVESPA FI

Taxa
Classificação Adm.

Taxa
Taxa
Perforance Entrada

Taxa
Saída

Alavancagem

PL

Ações Livre

0,085%a.a.

N

N

N

N

R$ 469.457.103,72

Set.Energia

3% a.a.

N

N

N

N

R$ 36.002.550,86

Balanceado

0%

N

N

N

N

R$ 60.982.723,00

Ibov. Ativo

4,5% a.a.

N

N

N

N

R$ 422.584.074,28

0,1% a.a.

N

N

N

N

R$ 437.290.422,40

Ibov.Index.

Fonte: ANBID, análise do autor.
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Tabela 10: Comparação entre os indicadores dos fundos com melhores desempenhos
FUNDO

Classificação Desv. Pad.

Beta

IS

IT

IJ

Rentabilidade

ITAU ARGOS ACOES FI
UNIBANCO ENERGIA FI
ACOES
LEGG MASON
BALANCEADO MULT FI
BNY MELLON ARX FI DE
ACOES
ITAU INDEX ACOES
IBOVESPA FI

Ações Livre

10,62%

1,171

0,341

3,091

2,776

422,37%

Set.Energia

5,75%

0,570

0,221

2,226

0,857

187,06%

Balanceado

4,39%

0,590

0,195

1,454

0,432

146,00%

Ibov. Ativo

8,18%

1,042

0,144

1,133

0,428

178,26%

7,28%

0,977

0,107

0,801

0,077

138,42%

Ibov.Index.

Fonte: ANBID, análise do autor.

Gráfico 18: Linha de tendência polinomial do fundo ITAU ARGOS AÇÕES FI em relação ao Ibov.
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Gráfico 19: Linha de tendência polinomial do fundo UNIBANCO ENERGIA FI AÇÕES em
relação ao Ibovespa.
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Gráfico 20: Linha de tendência polinomial do fundo LEGG MASON BALANCEADO
MULTIMERCADO FI em relação ao Ibovespa.
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.
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Gráfico 21: Linha de tendência polinomial do fundo BNY MELLON ARX FI DE AÇÕES em
relação ao Ibovespa.
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Gráfico 22: Linha de tendência polinomial do fundo ITAU INDEX AÇÕES IBOVESPA FI em
relação ao Ibovespa.
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Os fundos com desempenhos piores se diferenciam em pequenos detalhes dos
melhores administrados. Percebemos que a taxa de administração é mais alta em média.
Com exceção dos fundos Setorial Energia (que, talvez por isso, se manteve acima do
Índice Bovespa no período), todos possuem taxas de administração de 3% ou mais.
Outro destaque é o PL relativo que é nitidamente menor nesses fundos. O Índice Sharpe
mostrou-se bastante válido também ao apontar os piores desempenhos através dos
menores índices obtidos. O mesmo se verificou com os Índices de Treynor e Jensen,
que correlacionaram quase sempre perfeitamente seus piores índices aos piores
desempenhos dos fundos de cada categoria analisada, a não ser no fundo Real FI Ações,
onde possivelmente ocorreu uma distorção.
Tabela 11: Comparação entre os fundos com piores desempenhos
FUNDO

Taxa
Classificação Adm.

Taxa
Taxa
Perforance Entrada

REAL FI ACOES NM

Ações Livre

4%a.a.

N

N

N

N

R$ 31.371.103,07

BB ACOES ENERGIA FI
BRAD FIC FI MULTI
GOLDEN PROFIT CONS

Set.Energia

2% a.a.

N

N

N

N

R$ 86.922.867,25

Balanceado

3% a.a.

N

N

N

N

R$ 68.834.582,56

MAXIMA FIA
BB ACOES IBOVESPA
INDEXADO FICFI

Ibov. Ativo

4% a.a.

N

N

N

N

R$ 3.231.464,07

Ibov.Index.

4% a.a.

N

N

N

N

R$ 264.393.312,33

Fonte: ANBID, análise do autor.

Taxa
Saída

Alavancagem

PL
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Tabela 12: Comparação entre os indicadores dos fundos com piores desempenhos
Desv.
Pad.

Beta

IS

IT

IJ

Rentabilidade

Ações Livre

70,67%

-0,070

-0,114

11,515

-0,755

-20,46%

BB ACOES ENERGIA FI
BRAD FIC FI MULTI
GOLDEN PROFIT CONS

Set.Energia

56,18%

0,576

0,141

1,376

0,377

139,37%

Balanceado

9,62%

0,125

0,013

0,101

-0,077

61,34%

MAXIMA FIA
BB ACOES IBOVESPA
INDEXADO FICFI

Ibov. Ativo

86,23%

1,008

-0,056

-0,478

-1,210

11,88%

73,34%

0,982

0,037

0,279

-0,435

87,42%

Fundo

Classificação

REAL FI ACOES NM

Ibov.Index.

Fonte: ANBID, análise do autor.

Gráfico 23: Linha de tendência polinomial do fundo REAL FI AÇÕES NM em relação ao Ibovespa.
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Gráfico 24: Linha de tendência polinomial do fundo BB AÇÕES ENERGIA FI em relação ao
Ibovespa.
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Gráfico 25: Linha de tendência polinomial do fundo BRAD FIC FI MULTI GOLDEN PROFIT
CONS em relação ao Ibovespa.
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Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Gráfico 26: Linha de tendência polinomial do fundo MAXIMA FIA em relação ao Ibovespa.
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Gráfico 27: Linha de tendência polinomial do fundo BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FICFI
em relação ao Ibovespa.
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Outra comparação foi feita entre todos os fundos da pesquisa e o Ibovespa.
Nessa oportunidade, 57 fundos conseguiram desempenho melhor que o índice (36,5%) e
99 obtiveram desempenho pior. Podemos ver que os fundos se distribuem quase que
numa forma de Distribuição Normal, com o Ibovespa ficando acima da média. Na
Tabela 13 (APÊNCIDE A) existente no fim do trabalho consta uma tabela com outros
dados, onde podemos reparar .

Gráfico 28: Rentabilidade de todos fundos da amostra
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Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Por fim, podemos notar no Gráfico 18 que existe correlação entre o Patrimônio
Líquido dos fundos e suas rentabilidades. É um gráfico apenas ilustrativo, uma vez que
seus dados encontram-se na Tabela 13 (APÊNCIDE A) e que não ficaria legível juntar
todos dados em um único gráfico. Porém, mesmo assim, podemos perceber que na
medida em que a rentabilidade vai diminuindo, a média dos Patrimônios Líquidos
também vai. Percebe-se que quase não existem fundos “pequenos” com grandes
retornos e que os piores desempenhos ficaram por conta de fundos bastante pequenos.
Devemos ter consciência que esses valores e rentabilidades também estão misturados
entre fundos com diferentes propostas e de diferentes instituições financeiras. Ainda
assim, é possível identificar uma tendência de correlação.

Gráfico 29: Patrimônio Líquido x Rentabilidade
Fonte: elaborado pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.
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CONCLUSÃO

Os resultados obtidos mostram que uma pequena parcela dos fundos de
investimento em ações (pouco mais de um terço) conseguiu ultrapassar o principal
índice da Bolsa de Valores. Como observamos, os resultados mostram que apenas
alguns poucos administradores excepcionais conseguem superar o mercado de forma
consistente, indo ao encontro das evidências encontradas por Grinblatt e Titman (1989)
e Carhat (1997) nos Estados Unidos. O mesmo pode se dizer sobre a hipótese de
eficiência de mercado de Jensen (1978), onde os preços refletem as informações
disponíveis até o ponto em que o benefício marginal de utilizar a informação (lucros a
serem realizados) não excede os custos marginais, ou seja, os ganhos anormais
provenientes da exploração de anomalias são, em média, suficientes apenas para pagar
as despesas da gestão ativa.
Por as taxas irem corroendo parte dos ganhos que, em uma escalada de juros
compostos, contribuiriam para aumentar ainda mais o rendimento dos fundos, é difícil
encontrarmos fundos acima dos índices de mercado no longo prazo. Existem diversos
estudos sobre a rentabilidade de fundos mútuos brasileiros e na maioria, encontramos
conclusões apontando para a superioridade da gestão passiva. Assim como Elton (2004)
expõe que fundos mútuos apresentam desempenho inferior ao de uma estratégia simples
de diversificação de carteira passiva com ativo livre de risco. À medida que mais
pesquisas foram estudadas percebi que aquelas que analisavam dados por mais tempo
normalmente mostravam

resultados

relativamente melhores

dos

fundos

que

acompanhavam o Ibovespa de forma passiva. Bollen e Busse (2004) concluíram, ao
avaliar o retorno diário de 230 fundos, que não há evidências de desempenho superior a
média de mercado no longo prazo.
Dentre os objetivos do trabalho, estava o de analisar e verificar se os fundos que
cobram altas taxas administrativas conseguem realmente uma rentabilidade maior.
Ficou provado que esta relação é inversa e que não compensa pagar altas taxas
administrativas por uma estratégia ativa de seletividade. Uma das explicações para a
dificuldade em ultrapassar o Índice Bovespa é justamente a sua pureza, ou seja, a não
incidência de custos. Normalmente os fundos ativos possuem um custo maior na taxa de
administração. Por isso, é de se esperar que estes fundos tenham uma performance
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menor do que a dos passivos. No longo prazo, são raros os fundos, com gestão ativa,
que superam o desempenho dos índices acionários. Como é afirmado por Carhart (1997)
fundos com elevadas taxas de administração têm suas rentabilidades líquidas
prejudicadas. Pode-se verificar o mesmo neste trabalho, visto que a maior parte dos
fundos de ações (mesmo os indexados) gera desempenho abaixo do equilíbrio de
mercado.
Como explica Elton (2004), a alteração na proporção aplicada em títulos a
respeito de previsões do comportamento futuro do mercado é chamada de market
timing. Por termos realizado a pesquisa em um período em que podemos observar a
reação dos fundos perante uma crise financeira, notamos que a maioria dos gestores não
possuem grandes habilidades de market timing. São evidências que estão de acordo com
os estudos de Leusin e Brito (2006) e Franz e Figueiredo (2003). Ao analisarmos os
indicadores (como o Alfa de Jensen) e resultados, não foram encontrados também
indícios de habilidades superiores de escolher os melhores títulos dado um determinado
nível de risco, ou seja, seletividade (FAMA, 1972) e de market timing.
Os resultados deste exercício podem apontar que fundos com patrimônio líquido
maior conseguem desempenho melhor que fundos menores. Bodie et alii (2008)
apontam os grandes fundos como os únicos capazes de gerar bons ganhos ao ponto de
cobrirem os custos da análise fundamentalista, devido a suas magnitudes. Foi testada
também a eficiência dos principais índices do mercado financeiro e estes comprovaram
sua eficiência na maioria das vezes.
Pode-se dizer que a amostra engloba parcela significativa do trabalho e é
extensiva ao mercado brasileiro. Conclui-se que não foram encontradas evidências de
superioridade dos fundos de ações, ativos ou não, sobre o Ibovespa no longo prazo.
Apesar de termos algumas exceções que obtiveram resultados muito acima da média do
mercado, a maioria dos fundos encontrava-se próximo ao Ibovespa em termos de
rentabilidade, ou abaixo.
O Brasil não é um país com tradição em investimentos em renda variável.
Apenas aproximadamente 3% dos investimentos são direcionados ao mercado de ações.
Diferente dos Estados Unidos, em que os investimentos são distribuídos quase que
igualmente entre ações e títulos de renda fixa. (BENARTZI e THALER, 1995). Ficou
evidente esse descaso ao analisarmos neste trabalho alguns fundos com rentabilidades
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médias muito inferiores a SELIC ou até mesmo a inflação no período e, assim mesmo,
com altos valores patrimoniais. Isso demonstra o desconhecimento ou desinteresse de
muitos investidores do Brasil pelo destino que é dado ao seu dinheiro.
Pela imaturidade do mercado acionário brasileiro é difícil conseguirmos
encontrar fundos com mais de dez anos de existência, inviabilizando pesquisas de
maiores vultos de longo prazo. Seria interessante partir deste ponto para o início de
novos trabalhos e investigar mais profundamente, utilizando-se também de outros
métodos existentes diversos, se existe mais fatores envolvidos na determinação do
desempenho líquido dos fundos de ações. Ainda seria interessante continuar a pesquisa
para verificar se os resultados apresentados até então conseguem manter a mesma média
nos anos vindouros.
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APÊNDICE A – DADOS DOS FUNDOS ESTUDADOS NO PRESENTE
TRABALHO
Tabela 13: Todos fundos analisados no período (continua)
Patrimônio
Líquido (R$)

Rent.
%

Instituição

Fundo

Classificação

Itau unibanco sa

Itau argos acoes fi

Ações Livre

469.457.103,72

422,37

Bny mellon servicos financeiros dtvm sa

Quest acoes fic fi de acoes

Ações Livre

293.087.435,62

415,29

Bny mellon servicos financeiros dtvm sa

Orbe value fic fi de acoes

Ações Livre

109.414.550,54

358,13

Bny mellon servicos financeiros dtvm sa

Tempo capital fic fi acoes

Ações Livre

711.257.396,84

325,55

Bem

Rio bravo fundamental fia

Ações Livre

372.565.535,17

308,80

Bny mellon servicos financeiros dtvm sa

Mercatto gestao fundamentalista fi acoes

Ações Livre

163.573.641,90

279,50

Bny mellon servicos financeiros dtvm sa

Brz valor fia

Ações Livre

252.297.868,12

271,09

Bbm

Bbm valuation 1 fi em acoes

Ações Livre

337.053.123,25

239,38

Credit suisse hedging griffo cor val s.a

Tarpon cshg fic fi acoes

Ações Livre

307.393.319,25

236,19

Bny mellon servicos financeiros dtvm sa

Mercatto estrategia fi acoes

Ações Livre

148.988.293,25

235,90

Credit suisse hedging griffo cor val s.a

Cshg hamlet fic fi acoes

Ações Livre

14.595.883,37

227,65

Bny mellon servicos financeiros dtvm sa

Classe a fi acoes prev

Ações Livre

136.805.184,44

222,39

Dynamo administracao de recursos ltda

Dynamo cougar fia

Ações Livre

1.281.859.976,25

207,58

Dynamo administracao de recursos ltda

Tnad fia

Ações Livre

132.338.255,71

206,00

Bny mellon servicos financeiros dtvm sa

Fama futurewatch i fic fi acoes

Ações Livre

152.822.890,93

194,80

Dynamo administracao de recursos ltda

Dy ascese fia

Ações Livre

174.392.465,90

190,70

Itau unibanco sa

Unibanco energia fi acoes

Ações Set. Energia

36.002.550,86

187,06

Intrag

Banesprev mais valor acoes fi

Ações Livre

42.220.292,99

185,96

Intrag

Cumbuco fi em acoes

Ações Livre

64.416.316,51

183,29

Bny mellon servicos financeiros dtvm sa

Ip part fic fi em acoes

Ações Livre

199.835.217,89

181,39

Bny mellon servicos financeiros dtvm sa

Bny mellon arx fi de acoes

Ações Ibov. Ativo

422.584.074,28

178,26

Bny mellon servicos financeiros dtvm sa

Modal bull fic fi acoes

Ações Livre

9.279.704,21

173,97

Bny mellon servicos financeiros dtvm sa

Fama challenger fic fi acoes

Ações Ibov. Ativo

23.239.904,60

164,15

Banco santander (brasil) sa

Real fi acoes energy

Ações Set. Energia

146.725.380,55

163,38

Bradesco

Bradesco fia selection

Ações Ibov. Ativo

113.363.023,34

161,68

Banco geracao futuro de investimento

Geracao fia

Ações Livre

140.989.876,63

161,48

Pam - parana banco asset

J malucelli acoes

Ações Ibov. Ativo

11.756.599,49

157,96

Banco geracao futuro de investimento

Fia mistyque

Ações Ibov. Ativo

415.776.057,94

157,70

Itau unibanco sa

Itau valor acoes fi

Ações Livre

480.695.260,70

156,30

Itau unibanco sa

Itau personnalite valor acoes ficfi

Ações Livre

240.704.785,00

155,50

Bradesco

Bradesco private fia

Ações Ibov. Ativo

40.114.920,73

154,44

Itau unibanco sa

Luxor acoes fi

Ações Ibov. Ativo

41.111.750,51

154,00

Banco santander (brasil) sa

Real fi acoes ativo ii

Ações Ibov. Ativo

253.395.750,72

151,88

Bradesco

Bradesco fia seguridade

Ações Ibov. Ativo

1.115.241,66

150,29

Votorantim asset

Fi vot acoes

Ações Ibov. Ativo

16.285.695,59

147,77

Legg mason western asset

Legg mason balanceado multimercado fi

Balanceados

60.982.723,00

146,00

Bny mellon servicos financeiros dtvm sa

Atico acoes fi em acoes

Ações Ibov. Ativo

12.845.560,45

143,97

Banco santander (brasil) sa

Real fi acoes institucional

Ações Ibov. Ativo

43.901.894,24

143,82

Banco j safra sa

Safra setorial energia fi acoes

Ações Set. Energia

35.669.150,57

142,12

Itau unibanco sa

Itau private multi acoes ficfi

Ações Livre

27.234.530,61

141,98

Itau unibanco sa

Itau private ativo acoes fi

Ações Ibov. Ativo

42.821.142,15

141,50

Banco fator

Fi fator acoes institucional

Ações Ibov. Ativo

110.899.050,30

140,99

Bradesco

Bram fia

Ações Ibov. Ativo

502.632.047,19

140,93

Bem

Fia merlot

Ações Ibov. Ativo

74.904.412,40

140,19

Itau unibanco sa

Galaxia acoes fi

Ações Ibov. Ativo

987.374.499,90

140,00

Itau unibanco sa

Itau private expertise acoes ficfi

Ações Ibov. Ativo

4.790.828,08

139,92

Btg pactual

Btg pactual andromeda fia

Ações Ibov. Ativo

61.343.802,15

139,84

Citibank

Equity alloc fund ficfi acoes

Ações Livre

4.954.520,77

139,65
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Tabela 13: Todos fundos analisados no período (continuação)
Patrimônio
Líquido (R$)

Rent.
%

Instituição

Fundo

Classificação

Bb dtvm s.a

Bb acoes energia fi

Ações Set. Energia

85.550.788,22

139,37

Legg mason western asset

Legg mason portfolio acoes fi

Ações Ibov. Ativo

102.760.341,85

139,36

Itau unibanco sa

Itau index acoes ibovespa fi

Ações Ibov. Index.

437.290.422,40

138,42

Itau unibanco sa

Unibanco previdencia ibovespa fi acoes

Ações Ibov. Ativo

13.000.256,78

137,52

Itau unibanco sa

Itau caixa acoes fi

Ações Livre

81.466.476,69

136,45

Sul america investimentos

Focus fia

Ações Ibov. Ativo

52.847.237,31

136,43

Banco santander (brasil) sa

Real fi acoes bf ii

Ações Ibov. Ativo

46.740.302,69

135,33

Legg mason western asset

Legg mason valuation acoes ficfi

Ações Livre

12.478.402,69

134,32

Btg pactual

Fi acoes bells

Ações Ibov. Ativo

48.764.805,47

132,43

Ibovespa

132,30

Gradual cctvm s a

Gradual pavarini fia

Ações Livre

51223905,57

131,04

Bradesco

Bram fia ibovespa

Ações Ibov. Index.

152837112,6

130,85

Legg mason western asset

Life fi em acoes

Ações Ibov. Ativo

41918223,28

130,15

Itau unibanco sa

Itau inst ibovespa ativo acoes fi

Ações Ibov. Ativo

10850987,86

130,00

Banco santander (brasil) sa

Real fi acoes ibovespa passivo

Ações Ibov. Index.

115792196,4

127,03

Credit suisse

Cs ibovespa index fia

Ações Ibov. Index.

3441438,17

125,15

Btg pactual

Evolution fundo de investimento de acoes Ações Ibov. Ativo

248717248,8

123,79

Bradesco

Bradesco prime fic de fia ibovespa ativo

Ações Ibov. Ativo

66489669,49

123,40

Elite

Elite fundo de investimento em acoes

Ações Ibov. Ativo

7128903,37

122,17

Bradesco

Bradesco fia ibovespa plus

Ações Ibov. Index.

146350859,8

121,93

Intrag

Schroder ne fia previdenciario exclusivo

Ações Ibov. Ativo

17415429,99

121,81

Bradesco

Bradesco fia super acao

Ações Ibov. Ativo

78464588,32

121,21

Tatica

Tatica plus fia

Ações Livre

2898282,13

120,02

Hsbc

Hsbc fi acoes plus

Ações Ibov. Ativo

72003722,32

118,66

Itau unibanco sa

Unibanco ibovespa index fi acoes

Ações Ibov. Index.

26152085,26

117,78

Bradesco

Bradesco private fic de fia ibovespa

Ações Ibov. Index.

45820182,97

116,53

Hsbc

Hsbc fic fi acoes private plus

Ações Ibov. Ativo

13422062,09

115,99

Banco santander (brasil) sa

Santander fi inst acoes

Ações Ibov. Ativo

110111165,5

115,89

Itau unibanco sa

Itau pers marche ibovespa acoes ficfi

Ações Ibov. Index.

265853283,9

115,63

Credit suisse hedging griffo cor val s.a

Cshg strategy ii fi cotas de fi acoes

Ações Ibov. Ativo

104045579,3

115,40

Btg pactual

Previdencia "b" fi em acoes

Ações Ibov. Ativo

40356014,53

114,79

Bradesco

Bradesco fic de fia iii

Ações Ibov. Ativo

2859374,85

113,92

Itau unibanco sa

Unibanco exportadoras fi acoes

Ações Livre

22025617,32

113,52

Bem

Vinci gas fi em acoes

Ações Livre

574367357,7

112,84

Banco santander (brasil) sa

Sant fic fi selecao max acoes

Ações Livre

35762383,46

112,67

Bradesco

Bradesco fic de fia ibovespa ativo

Ações Ibov. Ativo

113490313,4

112,59

Concordia

Concordia set fia

Ações Livre

11643108,59

111,04

Bradesco

Bradesco prime fic de fia index

Ações Ibov. Index.

75807194,18

108,78

Hsbc

Hsbc fi acoes nite

Ações Ibov. Ativo

23156196,45

108,60

Legg mason western asset

Jjsp iii fi multimercado

Balanceados

380085900,3

108,33

Bic

Bic stock index fi acoes

Ações Ibov. Index.

1722333,23

107,65

Bem

Fia focus jac

Ações Ibov. Ativo

33047103,04

106,93

Credit suisse hedging griffo cor val s.a

Cshg serrazul fi mult cred priv

Balanceados

91927893,41

106,67

Fibra dtvm

Fibra vic fi acoes

Ações Ibov. Ativo

1238673,51

106,46

Banco j safra sa

Safra indicial fi acoes

Ações Ibov. Index.

22295628,46

106,19

Itau unibanco sa

Unibanco classe mundial fi acoes

Ações Livre

160722608,3

106,11

Itau unibanco sa

Itau indice acoes ibovespa ficfi

Ações Ibov. Index.

123235962,1

104,73

Itau unibanco sa

Investcenter fator jaguar ficfi acoes

Ações Ibov. Ativo

858317,97

103,09

Itau unibanco sa

Unibanco private ibov index ficfi acoes

Ações Ibov. Index.

10390956,01

102,77

Legg mason western asset

Legg mason acoes ibov ativo star fic fi

Ações Ibov. Ativo

65849159,66

102,48

Btg pactual

Btg pactual mega ii fi multimercado

Balanceados

93828097,63

102,19
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Tabela 13: Todos fundos analisados no período (continuação)
Patrimônio
Líquido (R$)

Rent.
%

Instituição

Fundo

Classificação

Banco santander (brasil) sa

Real fiqfi multimerc nederland agressivo

Balanceados

Intrag

Schroder performance fi em acoes

Ações Livre

Hsbc

Hsbc fia top

Ações Ibov. Index.

Bb dtvm s.a

Bb acoes ibovespa ativo ficfi

Ações Ibov. Ativo

107100779,5

99,97

Bradesco

Bradesco bj fic de fia 157

Ações Ibov. Ativo

11508591,3

99,74

Legg mason western asset

Fivestars prev fi multimercado

Balanceados

360642167

99,06

Legg mason western asset

Baviera fi multimercado

Balanceados

126889945,9

98,30

Banco santander (brasil) sa

Real fiq fi acoes indice ibovespa

Ações Ibov. Index.

109966806,3

97,52

Banestes

Fundo banestes de investimento em acoes Ações Livre

5727250,31

97,42

Btg pactual

Fi acoes itapoa

Ações Ibov. Ativo

36871791,55

97,42

Banco santander (brasil) sa

Real fiq fi acoes plus

Ações Ibov. Ativo

14925067,97

96,84

Legg mason western asset

Legg mason private focus acoes fic fi

Ações Ibov. Ativo

7028674,08

95,36

Banco santander (brasil) sa

Real fiq fi multimercado nederland mca

Balanceados

486940299,5

94,06

Bradesco

Bradesco fia multi setorial

Ações Livre

66868213,41

94,05

Bnb

Bnb fi acoes

Ações Ibov. Ativo

Itau unibanco sa

Multportfolio aggressive ib mult fi

Balanceados

Hsbc

Hsbc fic fi acoes

Legg mason western asset
Bny mellon servicos financeiros dtvm sa

259702743,6

100,93

59095506,5

100,89

176688961,6

100,48

7538722,7

93,92

13064889,8

93,53

Ações Ibov. Ativo

44360075,93

92,45

Legg mason multirenda 30 fic fi multi

Balanceados

67025870,65

92,41

Fprf gap falcao fi mult prev

Balanceados

62779371,21

91,98

Caixa

Caixa fi acoes ibovespa

Ações Ibov. Index.

119785354,3

91,04

Bradesco

Bradesco fic de fia ibovespa indexado

Ações Ibov. Index.

162112770,7

88,47

Bb dtvm s.a

Bb acoes ibovespa indexado ficfi

Ações Ibov. Index.

259329818,1

87,42

Intrag

Porto seguro fi em acoes

Ações Livre

24868166,1

85,07

Itau unibanco sa

Diversificado nivel 3 ib mult fic

Balanceados

67834284,59

84,95

Brb dtvm

Fia brb acoes

Ações Livre

5011626,25

84,37

Prime sa corretora de cambio e valores

Fundo de investimento em acoes prime

Ações Livre

6468672,87

84,29

Itau unibanco sa

Valuation ib fic de fia

Ações Livre

73361865,96

83,92

Votorantim asset

Fi ampere multimercado

Balanceados

69300576,43

83,91

Banco santander (brasil) sa

Santander fi acoes

Ações Ibov. Ativo

122408678,6

82,83

Banco j safra sa

Safra exportacao fi acoes

Ações Livre

47865923,74

82,26

Legg mason western asset

Legg mason multirenda 20 fic fi mult

Balanceados

39785495,25

81,12

Bb dtvm s.a

Bb besc acoes livre fba fici fi

Ações Livre

10834848,68

80,66

Citibank

Schroder valor fi em acoes

Ações Livre

134244195,7

80,46

Banrisul

Banrisul indice fi acoes

Ações Ibov. Ativo

20770893,39

79,99

Btg pactual

Fiq multimercado benefit

Balanceados

65268576,03

78,01

Legg mason western asset

Legg mason acoes ibov ativo silver ficfi

Ações Ibov. Ativo

29854781,48

77,37

Banco j safra sa

Safra fi acoes

Ações Ibov. Ativo

61255338,05

76,47

Bradesco

Bradesco fia exclusive

Ações Livre

3216348,81

73,07

Bradesco

Brad fic fi multi golden profit din

Balanceados

199820239,5

72,59

Hsbc

Hsbc fia valor

Ações Livre

257442161,1

72,45

Itau unibanco sa

Unibanco prever ii rv 30 fiqfie multi

Balanceados

84525979,34

71,68

Legg mason western asset

Legg mason multirenda 10 fic fi multi

Balanceados

28498955,23

71,29

Bradesco

Brad ficfi multim golden profit moderado

Balanceados

142172251,7

65,14

Btg pactual

Alsan fundo de investimentos acoes

Ações Livre

12904937,43

64,54

Itau unibanco sa

Unibanco blue fi acoes

Ações Ibov. Ativo

140199301,3

63,60

Bem

Global equity fund fi em acoes

Ações Ibov. Ativo

1365502,25

62,70

Bradesco

Brad fic fi multi golden profit cons

Balanceados

72487889,75

61,34

Mercantil do brasil dtvm

Mb fundo de investimento em acoes flex

Ações Livre

1747882,54

60,29

Bb dtvm s.a

Bb acoes price fi acoes

Ações Livre

464647332,3

58,43

Slw cvc ltda

Slw fia

Ações Ibov. Ativo

3555380,27

48,50

Mercantil do brasil dtvm

Mb fundo de investimento em acoes

Ações Livre

5003841,85

42,53
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Tabela 13: Todos fundos analisados no período (continuação)
Patrimônio
Líquido (R$)

Rent.
%

Instituição

Fundo

Classificação

Maxima dtvm

Multi stock fundo de invest em acoes

Ações Livre

1463836,66

38,94

Btg pactual

Fi acoes rapsag

Ações Ibov. Ativo

4471803,86

37,47

Prime sa corretora de cambio e valores

Fundo prime de inv em acoes cart livre

Ações Livre

235430,66

28,32

Boreal

Boreal acoes iii fia

Ações Livre

8429384,32

27,21

Bny mellon servicos financeiros dtvm sa

Maxima fia

Ações Ibov. Ativo

3148584,73

11,88

Pilla

Pillainvest fundo de invest em acoes fi

Ações Livre

9345506,92

-3,86

Banco santander (brasil) sa

Real fi acoes nm

Ações Livre

3377,68

-20,46

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.
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APÊNDICE B – RESULTADO DOS ÍNDICES - “AÇÕES LIVRE”
Tabela 14: Índice Sharpe nos fundos “Ações Livre”(continua)
Fundo

Rent. %

Desvio Padrão %

IS

ISG

ISH

Itau argos acoes fi

422,37

10,623

0,3410

0,2731

0,4563

Quest acoes fic fi de acoes

415,29

6,677

0,5320

0,4239

0,8848

Orbe value fic fi de acoes

358,13

5,884

0,5066

0,3838

0,3539

Tempo capital fic fi acoes

325,55

6,536

0,4062

0,2957

0,5135

Rio bravo fundamental fia

308,80

7,806

0,3186

0,2261

0,3727

Mercatto gestao fundamentalista fi acoes

279,50

8,952

0,2451

0,1644

0,3393

Brz valor fia

271,09

7,400

0,2851

0,1875

0,5358

Bbm valuation 1 fi em acoes

239,38

7,514

0,2386

0,1425

0,4351

Tarpon cshg fic fi acoes

236,19

6,140

0,2868

0,1692

0,2405

Mercatto estrategia fi acoes

235,90

9,317

0,1887

0,1112

0,2442

Cshg hamlet fic fi acoes

227,65

5,862

0,2859

0,1627

0,2170

Classe a fi acoes prev

222,39

5,597

0,2900

0,1610

0,2486

Dynamo cougar fia

207,58

5,701

0,2587

0,1321

0,2164

Tnad fia

206,00

5,492

0,2657

0,1342

0,2043

Fama futurewatch i fic fi acoes

194,80

8,886

0,1516

0,0703

0,1115

Dy ascese fia

190,70

5,862

0,2228

0,0996

0,1716

Banesprev mais valor acoes fi

185,96

5,865

0,2146

0,0915

0,1397

Cumbuco fi em acoes

183,29

8,562

0,1439

0,0596

0,1502

Ip part fic fi em acoes

181,39

5,858

0,2071

0,0838

0,1328

Modal bull fic fi acoes

173,97

8,328

0,1368

0,0500

0,0779

Geracao fia

161,48

9,760

0,1039

0,0299

0,0687

Itau valor acoes fi

156,30

7,579

0,1270

0,0317

0,0988

Itau personnalite valor acoes ficfi

155,50

7,569

0,1261

0,0306

0,0973

Itau private multi acoes ficfi

141,98

6,626

0,1236

0,0146

0,0441

Equity alloc fund ficfi acoes

139,65

6,728

0,1183

0,0109

0,0306

Itau caixa acoes fi

136,45

7,323

0,1043

0,0057

0,0122

Legg mason valuation acoes ficfi

134,32

8,573

0,0866

0,0024

0,0059

Ibovespa

132,30

7,238

0,0998

0,0000

-

Gradual pavarini fia

131,04

7,221

0,0983

-0,0018

-0,0040

Tatica plus fia

120,02

7,136

0,0840

-0,0172

-0,0362

Unibanco exportadoras fi acoes

113,52

7,650

0,0699

-0,0245

-0,0654

Vinci gas fi em acoes

112,84

7,977

0,0661

-0,0244

-0,0570

Sant fic fi selecao max acoes

112,67

7,346

0,0716

-0,0267

-0,1353

Concordia set fia

111,04

7,260

0,0702

-0,0293

-0,1490

Unibanco classe mundial fi acoes

106,11

7,081

0,0650

-0,0370

-0,1555

Schroder performance fi em acoes

100,89

7,382

0,0553

-0,0425

-0,1291

Fundo banestes de investimento em acoes

97,42

7,092

0,0527

-0,0492

-0,1797

Bradesco fia multi setorial

94,05

6,195

0,0548

-0,0618

-0,1545

Porto seguro fi em acoes

85,07

7,210

0,0347

-0,0655

-0,2661

porto seguro fi em acoes

85,07

7,210

0,0347

-0,0655

-0,2661

fia brb acoes

84,37

5,583

0,0435

-0,0858

-0,1920

fundo de investimento em acoes prime

84,29

6,653

0,0364

-0,0722

-0,1433
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Tabela 14: Índice Sharpe nos fundos “Ações Livre”(continuação)
Fundo

Rent. %

Desvio Padrão %

IS

ISG

ISH

valuation ib fic de fia

83,92

7,494

0,0318

-0,0646

-0,2209

safra exportacao fi acoes

82,26

7,539

0,0294

-0,0664

-0,1871

bb besc acoes livre fba fici fi

80,66

7,861

0,0262

-0,0657

-0,1681

schroder valor fi em acoes

80,46

7,376

0,0276

-0,0703

-0,2114

bradesco fia exclusive

73,07

8,285

0,0157

-0,0715

-0,1446

hsbc fia valor

72,45

7,541

0,0164

-0,0794

-0,2400

alsan fundo de investimentos acoes

64,54

9,289

0,0048

-0,0730

-0,1479

mb fundo de investimento em acoes flex

60,29

5,472

0,0004

-0,1316

-0,2368

bb acoes price fi acoes

58,43

0,986

-0,0167

-0,7489

-0,1027

mb fundo de investimento em acoes

42,53

5,472

-0,0321

-0,1640

-0,2952

multi stock fundo de invest em acoes

38,94

13,301

-0,0159

-0,0702

-0,0916

fundo prime de inv em acoes cart livre

28,32

8,009

-0,0397

-0,1298

-0,2792

boreal acoes iii fia

27,21

6,735

-0,0488

-0,1560

-0,3354

pillainvest fundo de invest em acoes fi

-3,86

7,245

-0,0882

-0,1879

-0,7551

real fi acoes nm

-20,46

7,067

-0,1140

-0,2161

-0,1463

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.

Tabela 15: Índice Treynor nos fundos “Ações Livre”(continua)
Fundo
Itau argos acoes fi
Quest acoes fic fi de acoes
Orbe value fic fi de acoes
Tempo capital fic fi acoes
Rio bravo fundamental fia
Mercatto gestao fundamentalista fi acoes
Brz valor fia
Bbm valuation 1 fi em acoes
Tarpon cshg fic fi acoes
Mercatto estrategia fi acoes
Cshg hamlet fic fi acoes
Classe a fi acoes prev
Dynamo cougar fia
Tnad fia
Fama futurewatch i fic fi acoes
Dy ascese fia
Banesprev mais valor acoes fi
Cumbuco fi em acoes
Ip part fic fi em acoes
Modal bull fic fi acoes
Geracao fia
Itau valor acoes fi
Itau personnalite valor acoes ficfi
Itau private multi acoes ficfi
Equity alloc fund ficfi acoes
Itau caixa acoes fi
Legg mason valuation acoes ficfi

Rentabilidade %
422,37
415,29
358,13
325,55
308,80
279,50
271,09
239,38
236,19
235,90
227,65
222,39
207,58
206,00
194,80
190,70
185,96
183,29
181,39
173,97
161,48
156,30
155,50
141,98
139,65
136,45
134,32

Beta
1,1718
0,8142
0,4345
0,7599
0,8533
1,0675
0,9429
0,9650
0,6707
1,1377
0,6332
0,6626
0,6833
0,6527
0,9378
0,7057
0,6763
1,0718
0,6857
0,8743
1,2166
0,9784
0,9790
0,8587
0,8626
0,9943
1,0716

Treynor
3,0917
4,3625

Ibovespa

132,30

0,9836

0,7342

Gradual pavarini fia

131,04

0,8859

0,8010

6,8591
3,4935
2,9147
2,0555
2,2378
1,8582
2,6259
1,5455
2,6464
2,4498
2,1586
2,2355
1,4367
1,8510
1,8612
1,1496
1,7690
1,3027
0,8335
0,9834
0,9746
0,9538
0,9224
0,7682
0,6928
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Tabela 15: Índice Treynor nos fundos “Ações Livre”(continuação)
Fundo
Tatica plus fia
Unibanco exportadoras fi acoes
Vinci gas fi em acoes
Sant fic fi selecao max acoes
Concordia set fia
Unibanco classe mundial fi acoes
Schroder performance fi em acoes
Fundo banestes de investimento em acoes
Bradesco fia multi setorial
Porto seguro fi em acoes
Fia brb acoes
Fundo de investimento em acoes prime
Valuation ib fic de fia
Safra exportacao fi acoes
Bb besc acoes livre fba fici fi
Schroder valor fi em acoes
Bradesco fia exclusive
Bradesco fia exclusive
Hsbc fia valor
Alsan fundo de investimentos acoes
Mb fundo de investimento em acoes flex
Bb acoes price fi acoes
Mb fundo de investimento em acoes
Multi stock fundo de invest em acoes
Fundo prime de inv em acoes cart livre
Boreal acoes iii fia
Pillainvest fundo de invest em acoes fi
Real fi acoes nm

Rentabilidade %

Beta

Treynor

120,02
113,52
112,84
112,67
111,04
106,11
100,89
97,42
94,05
85,07
84,37
84,29
83,92
82,26
80,66
80,46
73,07
73,07
72,45
64,54
60,29
58,43
42,53
38,94
28,32
27,21
-3,86
-20,46

0,8618
0,9639
0,9800
0,9787
0,9675
0,9359
0,9478
0,9286
0,7945
0,9526
0,7259
0,8020
0,9740
0,9582
0,9834
0,9460
0,9788
0,9788
0,9673
1,1047
0,6861
0,0156
0,7787
1,1770
0,9638
0,8254
0,9540
-0,0699

0,6956
0,5545
0,5385
0,5374
0,5267
0,4919
0,4306
0,4021
0,4275
0,2623
0,3347
0,3018
0,2448
0,2315
0,2093
0,2155
0,1327
0,1327
0,1279
0,0404
0,0030
-1,0561
-0,2254
-0,1796
-0,3295
-0,3982
-0,6701
11,5149

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.
Tabela 16: Índice Jensen nos fundos “Ações Livre”(continua)
Fundo

Rentabilidade %

Índice de Jensen

Itau argos acoes fi

422,37

2,7766

Quest acoes fic fi de acoes

415,29

2,9641

Orbe value fic fi de acoes

358,13

2,6667

Tempo capital fic fi acoes

325,55

2,1059

Rio bravo fundamental fia

308,80

1,8709

Mercatto gestao fundamentalista fi acoes

279,50

1,4232

Brz valor fia

271,09

1,4291

Bbm valuation 1 fi em acoes

239,38

1,0961

Tarpon cshg fic fi acoes

236,19

1,2767

Mercatto estrategia fi acoes

235,90

0,9366

Cshg hamlet fic fi acoes

227,65

1,2184

Classe a fi acoes prev

222,39

1,1446

Dynamo cougar fia

207,58

0,9815

Tnad fia

206,00

0,9878

Fama futurewatch i fic fi acoes

194,80

0,6700

Dy ascese fia

190,70

0,7966
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Tabela 15: Índice Treynor nos fundos “Ações Livre”(continuação)
Fundo

Rentabilidade %

Índice de Jensen

Banesprev mais valor acoes fi

185,96

0,7703

Cumbuco fi em acoes

183,29

0,4581

Ip part fic fi em acoes

181,39

0,7178

Modal bull fic fi acoes

173,97

0,5075

Geracao fia

161,48

0,1354

Itau valor acoes fi

156,30

0,2556

Itau personnalite valor acoes ficfi

155,50

0,2471

Itau private multi acoes ficfi

141,98

0,1989

Equity alloc fund ficfi acoes

139,65

0,1727

Itau caixa acoes fi

136,45

0,0457

Legg mason valuation acoes ficfi

134,32

-0,0315

Ibovespa

132,30

-0,0532

Gradual pavarini fia

131,04

0,0698

Tatica plus fia

120,02

-0,0230

Unibanco exportadoras fi acoes

113,52

-0,1617

Vinci gas fi em acoes

112,84

-0,1801

Sant fic fi selecao max acoes

112,67

-0,1809

Concordia set fia

111,04

-0,1891

Unibanco classe mundial fi acoes

106,11

-0,2156

Schroder performance fi em acoes

100,89

-0,2764

Fundo banestes de investimento em acoes

97,42

-0,2972

Bradesco fia multi setorial

94,05

-0,2341

Porto seguro fi em acoes

85,07

-0,4381

Fia brb acoes

84,37

-0,2813

Fundo de investimento em acoes prime

84,29

-0,3372

Valuation ib fic de fia

83,92

-0,4650

Safra exportacao fi acoes

82,26

-0,4702

Bb besc acoes livre fba fici fi

80,66

-0,5044

Schroder valor fi em acoes

80,46

-0,4794

Bradesco fia exclusive

73,07

-0,5770

Hsbc fia valor

72,45

-0,5749

Alsan fundo de investimentos acoes

64,54

-0,7532

Mb fundo de investimento em acoes flex

60,29

-0,4935

Bb acoes price fi acoes

58,43

-0,0278

Mb fundo de investimento em acoes

42,53

-0,7379

Multi stock fundo de invest em acoes

38,94

-1,0615

Fundo prime de inv em acoes cart livre

28,32

-1,0137

Boreal acoes iii fia

27,21

-0,9248

Pillainvest fundo de invest em acoes fi

-3,86

-1,3284

Real fi acoes nm

-20,46

-0,7549

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.
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APÊNDICE C – RESULTADO DOS ÍNDICES - “AÇÕES IBOVESPA
ATIVO”
Tabela 17: Índice Sharpe nos fundos “Ações Ibovespa Ativo”(continua)
Rentabilidade
%

Desvio
Padrão %

IS

ISG

ISH

Bny mellon arx fi de acoes
Fama challenger fic fi acoes
Bradesco fia selection
J malucelli acoes
Fia mistyque
Bradesco private fia
Luxor acoes fi
Real fi acoes ativo ii
Bradesco fia seguridade
Fi vot acoes
Atico acoes fi em acoes
Real fi acoes institucional
Itau private ativo acoes fi
Fi fator acoes institucional
Bram fia
Fia merlot
Galaxia acoes fi
Itau private expertise acoes ficfi
Btg pactual andromeda fia
Legg mason portfolio acoes fi
Unibanco previdencia ibovespa fi acoes
Focus fia
Real fi acoes bf ii
Fi acoes bells

178,26
164,15
161,68
157,96
157,70
154,44
154,00
151,88
150,29
147,77
143,97
143,82
141,50
140,99
140,93
140,19
140,00
139,92
139,84
139,36
137,52
136,43
135,33
132,43

8,178
8,792
7,360
6,926
7,598
7,423
7,389
7,251
7,231
7,327
7,154
7,241
7,290
7,090
7,0743
7,1615
7,4373
7,1775
7,5493
7,6227
7,0962
7,5595
7,3788
7,4287

0,1445
0,1184
0,1380
0,1413
0,1285
0,1271
0,1271
0,1266
0,1248
0,1197
0,1173
0,1157
0,1117
0,1141
0,1143
0,1119
0,1075
0,1112
0,1057
0,1040
0,1091
0,1010
0,1020
0,0974

0,0562
0,0362
0,0399
0,0370
0,0334
0,0298
0,0294
0,0270
0,0249
0,0211
0,0163
0,0159
0,0126
0,0123
0,0122
0,0110
0,0104
0,0106
0,0100
0,0093
0,0074
0,0055
0,0041
0,0002

0,1604
0,0573
0,1597
0,0843
0,0849
0,1553
0,1466
0,1925
0,1720
0,1110
0,0405
0,1191
0,0806
0,0410
0,0795
0,0795
0,0462
0,0573
0,0653
0,0520
0,0406
0,0135
0,0188
0,0008

Ibovespa

132,30

7,2379

0,1000

0,0000

-

Life fi em acoes
Itau inst ibovespa ativo acoes fi
Evolution fundo de investimento de acoes
Bradesco prime fic de fia ibovespa ativo
Elite fundo de investimento em acoes
Schroder ne fia previdenciario exclusivo
Bradesco fia super acao
Hsbc fi acoes plus
Hsbc fic fi acoes private plus
Santander fi inst acoes
Cshg strategy ii fi cotas de fi acoes
Previdencia "b" fi em acoes
Bradesco fic de fia iii
Bradesco fic de fia ibovespa ativo
Hsbc fi acoes nite
Fia focus jac
Fibra vic fi acoes
Investcenter fator jaguar ficfi acoes
Legg mason acoes ibov ativo star fic fi
Bb acoes ibovespa ativo ficfi
Bradesco bj fic de fia 157
Fi acoes itapoa

130,15
130,00
123,79
123,40
122,17
121,81
121,21
118,66
115,99
115,89
115,40
114,79
113,92
112,59
108,60
106,93
106,46
103,09
102,48
99,97
99,74
97,42

7,6990
7,3082
6,5019
6,9420
7,2755
7,4238
7,3671
7,4762
7,3909
7,2880
8,9386
7,5673
7,3610
6,9415
7,5619
8,5296
7,2609
7,6184
7,6004
6,9719
7,0825
7,2641

0,0910
0,0957
0,0980
0,0912
0,0853
0,0832
0,0830
0,0784
0,0756
0,0766
0,0619
0,0723
0,0731
0,0757
0,0642
0,0549
0,0639
0,0565
0,0558
0,0572
0,0560
0,0514

-0,0028
-0,0031
-0,0131
-0,0128
-0,0139
-0,0141
-0,0150
-0,0182
-0,0221
-0,0225
-0,0189
-0,0231
-0,0250
-0,0284
-0,0313
-0,0297
-0,0356
-0,0383
-0,0392
-0,0464
-0,0460
-0,0480

-0,0159
-0,0179
-0,0257
-0,0685
-0,0550
-0,0636
-0,0854
-0,0775
-0,0942
-0,1682
-0,0479
-0,1188
-0,1424
-0,1515
-0,1453
-0,0763
-0,1555
-0,1488
-0,2206
-0,2149
-0,2614
-0,3208

Fundo
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Tabela 17: Índice Sharpe nos fundos “Ações Ibovespa Ativo”(continuação)
Fundo
Real fiq fi acoes plus
Legg mason private focus acoes fic fi
Bnb fi acoes
Hsbc fic fi acoes
Santander fi acoes
Banrisul indice fi acoes
Legg mason acoes ibov ativo silver ficfi
Safra fi acoes
Unibanco blue fi acoes
Global equity fund fi em acoes
Slw fia
Fi acoes rapsag
Maxima fia

Rentabilidade
%

Desvio
Padrão %

IS

ISG

ISH

96,84
95,36
93,92
92,45
82,83
79,99
77,37
76,47
63,60
62,70
48,50
37,47
11,88

7,2534
7,6035
7,1187
7,3990
7,2990
7,3082
7,5929
7,7832
7,2780
7,9830
7,0892
7,5347
8,6240

0,0507
0,0464
0,0475
0,0437
0,0312
0,0272
0,0228
0,0211
0,0048
0,0033
-0,0163
-0,0300
-0,0559

-0,0489
-0,0486
-0,0539
-0,0539
-0,0678
-0,0716
-0,0723
-0,0717
-0,0944
-0,0872
-0,1182
-0,1259
-0,1396

-0,3463
-0,2729
-0,4252
-0,2314
-0,4942
-0,4073
-0,4064
-0,2105
-0,6147
-0,3001
-0,3476
-0,3312
-0,2737

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2.
Tabela 18: Índice Treynor nos fundos “Ações Ibovespa Ativo”(continua)
Fundo

Rentabilidade %

Beta

Índice de
Treynor

Bny mellon arx fi de acoes
Fama challenger fic fi acoes
Bradesco fia selection
J malucelli acoes
Fia mistyque
Bradesco private fia
Luxor acoes fi
Real fi acoes ativo ii
Bradesco fia seguridade
Fi vot acoes
Atico acoes fi em acoes
Real fi acoes institucional
Itau private ativo acoes fi
Fi fator acoes institucional
Bram fia
Fia merlot
Galaxia acoes fi
Itau private expertise acoes ficfi
Btg pactual andromeda fia
Legg mason portfolio acoes fi
Unibanco previdencia ibovespa fi acoes
Focus fia
Real fi acoes bf ii
Fi acoes bells

178,26
164,15
161,68
157,96
157,70
154,44
154,00
151,88
150,29
147,77
143,97
143,82
141,50
140,99
140,93
140,19
140,00
139,92
139,84
139,36
137,52
136,43
135,33
132,43

1,0426
0,9274
0,9685
0,8551
0,9498
0,9901
0,9838
0,9756
0,9723
0,9776
0,8942
0,9752
0,9784
0,9215
0,9506
0,9640
0,9849
0,9589
1,0143
1,0200
0,9490
0,9402
0,9786
0,9880

1,1335
1,1222
1,0490
1,1447
1,0278
0,9531
0,9547
0,9409
0,9278
0,8970
0,9382
0,8587
0,8322
0,8780
0,8506
0,8310
0,8115
0,8326
0,7864
0,7773
0,8161
0,8121
0,7691
0,7323

Ibovespa

132,30

1,0000

0,7222

Life fi em acoes
Itau inst ibovespa ativo acoes fi
Evolution fundo de investimento de acoes
Bradesco prime fic de fia ibovespa ativo
Elite fundo de investimento em acoes
Schroder ne fia previdenciario exclusivo
Bradesco fia super acao

130,15
130,00
123,79
123,40
122,17
121,81
121,21

1,0260
0,9777
0,7859
0,9283
0,9646
0,9836
0,9855

0,6829
0,7152
0,8106
0,6821
0,6437
0,6276
0,6204
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Tabela 18: Índice Treynor nos fundos “Ações Ibovespa Ativo”(continuação)
Fundo

Rentabilidade %

Hsbc fi acoes plus
Hsbc fic fi acoes private plus
Santander fi inst acoes
Cshg strategy ii fi cotas de fi acoes
Previdencia "b" fi em acoes
Bradesco fic de fia iii
Bradesco fic de fia ibovespa ativo
Hsbc fi acoes nite
Fia focus jac
Fibra vic fi acoes
Investcenter fator jaguar ficfi acoes
Legg mason acoes ibov ativo star fic fi
Bb acoes ibovespa ativo ficfi
Bradesco bj fic de fia 157
Fi acoes itapoa
Real fiq fi acoes plus
Legg mason private focus acoes fic fi
Bnb fi acoes
Hsbc fic fi acoes
Santander fi acoes
Banrisul indice fi acoes
Legg mason acoes ibov ativo silver ficfi
Safra fi acoes
Unibanco blue fi acoes
Global equity fund fi em acoes
Slw fia
Fi acoes rapsag
Maxima fia

118,66
115,99
115,89
115,40
114,79
113,92
112,59
108,60
106,93
106,46
103,09
102,48
99,97
99,74
97,42
96,84
95,36
93,92
92,45
82,83
79,99
77,37
76,47
63,60
62,70
48,50
37,47
11,88

Beta
0,9874
0,9765
0,9815
1,1250
1,0090
0,9848
0,9283
1,0036
1,0711
0,9608
1,0005
1,0169
0,9269
0,9481
0,9761
0,9759
1,0173
0,9599
0,9765
0,9825
0,9297
1,0159
0,9945
0,9773
1,0396
0,9090
0,9478
1,0082

Índice de
Treynor
0,5933
0,5726
0,5687
0,4918
0,5423
0,5467
0,5658
0,4834
0,4375
0,4827
0,4300
0,4170
0,4303
0,4183
0,3826
0,3767
0,3468
0,3526
0,3315
0,2316
0,2142
0,1702
0,1649
0,0360
0,0252
-0,1274
-0,2386
-0,4781

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2
Tabela 19: Índice Treynor nos fundos “Ações Ibovespa Ativo”(continua)
FUNDO

Rentabilidade %

Índice de Jensen

Bny mellon arx fi de acoes

178,26

0,4288

Fama challenger fic fi acoes

164,15

0,3709

Bradesco fia selection

161,68

0,3165

J malucelli acoes

157,96

0,3613

Fia mistyque

157,70

0,2903

Bradesco private fia

154,44

0,2286

Luxor acoes fi

154,00

0,2287

Real fi acoes ativo ii

151,88

0,2134

Bradesco fia seguridade

150,29

0,1999

Fi vot acoes

147,77

0,1709

Atico acoes fi em acoes

143,97

0,1931

Real fi acoes institucional

143,82

0,1331

Itau private ativo acoes fi

141,50

0,1076

Fi fator acoes institucional

140,99

0,1436

Bram fia

140,93

0,1220
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Tabela 19: Índice Treynor nos fundos “Ações Ibovespa Ativo”(continuação)
FUNDO

Rentabilidade %

Fia merlot

140,19

Índice de Jensen
0,1048

Galaxia acoes fi

140,00

0,0879

Itau private expertise acoes ficfi

139,92

0,1059

Btg pactual andromeda fia

139,84

0,0651

Legg mason portfolio acoes fi

139,36

0,0561

Unibanco previdencia ibovespa fi acoes

137,52

0,0891

Focus fia

136,43

0,0845

Real fi acoes bf ii

135,33

0,0458

Fi acoes bells

132,43

0,0099

Ibovespa

132,30

0,0000

Life fi em acoes

130,15

-0,0403

Itau inst ibovespa ativo acoes fi

130,00

-0,0069

Evolution fundo de investimento de acoes

123,79

0,0695

Bradesco prime fic de fia ibovespa ativo

123,40

-0,0373

Elite fundo de investimento em acoes

122,17

-0,0757

Schroder ne fia previdenciario exclusivo

121,81

-0,0931

Bradesco fia super acao

121,21

-0,1004

Hsbc fi acoes plus

118,66

-0,1273

Hsbc fic fi acoes private plus

115,99

-0,1461

Santander fi inst acoes

115,89

-0,1507

Cshg strategy ii fi cotas de fi acoes

115,40

-0,2593

Previdencia "b" fi em acoes

114,79

-0,1815

Bradesco fic de fia iii

113,92

-0,1728

Bradesco fic de fia ibovespa ativo

112,59

-0,1452

Hsbc fi acoes nite

108,60

-0,2396

Fia focus jac

106,93

-0,3050

Fibra vic fi acoes

106,46

-0,2301

Investcenter fator jaguar ficfi acoes

103,09

-0,2924

Legg mason acoes ibov ativo star fic fi

102,48

-0,3104

Bb acoes ibovespa ativo ficfi

99,97

-0,2705

Bradesco bj fic de fia 157

99,74

-0,2882

Fi acoes itapoa

97,42

-0,3315

Real fiq fi acoes plus

96,84

-0,3372

Legg mason private focus acoes fic fi

95,36

-0,3819

Bnb fi acoes

93,92

-0,3548

Hsbc fic fi acoes

92,45

-0,3815

Santander fi acoes

82,83

-0,4821

Banrisul indice fi acoes

79,99

-0,4723

Legg mason acoes ibov ativo silver ficfi

77,37

-0,5608

Safra fi acoes

76,47

-0,5543

Unibanco blue fi acoes

63,60

-0,6706

Global equity fund fi em acoes

62,70

-0,7246

Slw fia

48,50

-0,7723

Fi acoes rapsag

37,47

-0,9106

Maxima fia

11,88

-1,2101

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2
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APÊNDICE D – RESULTADO DOS ÍNDICES - “AÇÕES IBOVESPA
INDEXADO”
Tabela 20: Índice Sharpe nos fundos “Ações Ibovespa Indexado”
Fundo

Rent. %

Desvio Padrão %

IS

ISG

ISH

Itau index acoes ibovespa fi

138,42

7,2811

0,1076

0,0084

0,0897

Ibovespa

132,30

7,2379

0,0998

0,0000

-0,0001

Bram fia ibovespa

130,85

7,2447

0,0977

-0,0020

-0,0215

Real fi acoes ibovespa passivo

127,03

7,2334

0,0926

-0,0073

-0,0780

Cs ibovespa index fia

125,15

7,2908

0,0893

-0,0098

-0,1059

Bradesco fia ibovespa plus

121,93

7,2575

0,0852

-0,0143

-0,1540

Unibanco ibovespa index fi acoes

117,78

7,2062

0,0801

-0,0201

-0,2165

Bradesco private fic de fia ibovespa

116,53

7,2433

0,0779

-0,0218

-0,2368

Itau pers marche ibovespa acoes ficfi

115,63

7,2747

0,0764

-0,0229

-0,2459

Bradesco prime fic de fia index

108,78

7,2384

0,0673

-0,0325

-0,3450

Bic stock index fi acoes

107,65

6,9257

0,0687

-0,0356

-0,3644

Safra indicial fi acoes

106,19

7,1942

0,0641

-0,0363

-0,3860

Itau indice acoes ibovespa ficfi

104,73

7,2742

0,0614

-0,0379

-0,4074

Unibanco private ibov index ficfi acoes

102,77

7,1858

0,0594

-0,0411

-0,4336

Hsbc fia top

100,48

7,1979

0,0561

-0,0442

-0,4662

Real fiq fi acoes indice ibovespa

97,52

7,2665

0,0515

-0,0479

-0,5128

Caixa fi acoes ibovespa

91,04

7,2532

0,0427

-0,0569

-0,6063

Bradesco fic de fia ibovespa indexado

88,47

7,2418

0,0392

-0,0605

-0,6388

Bb acoes ibovespa indexado ficfi

87,42

7,3347

0,0373

-0,0612

-0,6552

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2
Tabela 21: Índice Treynor nos fundos “Ações Ibovespa Indexado”
Fundo

Rentabilidade %

Beta

Índice Treynor

Itau index acoes ibovespa fi

138,42

0,9776

0,8014

Ibovespa

132,30

1,0000

0,7222

Bram fia ibovespa

130,85

0,9724

0,7278

Real fi acoes ibovespa passivo

127,03

0,9712

0,6894

Cs ibovespa index fia

125,15

0,9737

0,6683

Bradesco fia ibovespa plus

121,93

0,9741

0,6349

Unibanco ibovespa index fi acoes

117,78

0,9673

0,5965

Bradesco private fic de fia ibovespa

116,53

0,9721

0,5807

Itau pers marche ibovespa acoes ficfi

115,63

0,9766

0,5688

Bradesco prime fic de fia index

108,78

0,9715

0,5013

Bic stock index fi acoes

107,65

0,8911

0,5338

Safra indicial fi acoes

106,19

0,9654

0,4777

Itau indice acoes ibovespa ficfi

104,73

0,9766

0,4572

Unibanco private ibov index ficfi acoes

102,77

0,9645

0,4427

Hsbc fia top

100,48

0,9656

0,4184

Real fiq fi acoes indice ibovespa

97,52

0,9754

0,3838

Caixa fi acoes ibovespa

91,04

0,9727

0,3183

Bradesco fic de fia ibovespa indexado

88,47

0,9719

0,2921

Bb acoes ibovespa indexado ficfi

87,42

0,9815

0,2786

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2
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Tabela 22: Índice Jensen nos fundos “Ações Ibovespa Indexado”
Fundo

Rentabilidade %

Índice Jensen

Itau index acoes ibovespa fi

138,42

0,0774

Ibovespa

132,30

0,0000

Bram fia ibovespa

130,85

0,0054

Real fi acoes ibovespa passivo

127,03

-0,0319

Cs ibovespa index fia

125,15

-0,0525

Bradesco fia ibovespa plus

121,93

-0,0850

Unibanco ibovespa index fi acoes

117,78

-0,1216

Bradesco private fic de fia ibovespa

116,53

-0,1375

Itau pers marche ibovespa acoes ficfi

115,63

-0,1499

Bradesco prime fic de fia index

108,78

-0,2146

Bic stock index fi acoes

107,65

-0,1679

Safra indicial fi acoes

106,19

-0,2361

Itau indice acoes ibovespa ficfi

104,73

-0,2588

Unibanco private ibov index ficfi acoes

102,77

-0,2696

Hsbc fia top

100,48

-0,2933

Real fiq fi acoes indice ibovespa

97,52

-0,3301

Caixa fi acoes ibovespa

91,04

-0,3930

Bradesco fic de fia ibovespa indexado

88,47

-0,4180

Bb acoes ibovespa indexado ficfi

87,42

-0,4355

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2
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APÊNDICE E – RESULTADO DOS ÍNDICES - “AÇÕES SETORIAIS
ENERGIA”
Tabela 23: Índice Sharpe nos fundos “Ações Setoriais Energia”
Rentabilidade %

Desvio Padrão %

IS

ISG

ISH

Unibanco energia fi acoes

187,06

5,7451

0,2210

0,0953

0,1103

Real fi acoes energy

163,38

6,7169

0,1538

0,0463

0,0762

Safra setorial energia fi acoes

142,12

6,0259

0,1361

0,0163

0,0237

Bb acoes energia fi

139,37

5,6183

0,1411

0,0126

0,0149

Ibovespa

132,30

7,2379

0,1000

0,0000

0,0000

Fundo

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2

Tabela 24: Índice Treynor nos fundos “Ações Setoriais Energia”
Rentabilidade %

Beta

Índice Treynor

Unibanco energia fi acoes

187,06

0,5703

2,2263

Real fi acoes energy

163,38

0,7590

1,3611

Safra setorial energia fi acoes

142,12

0,6713

1,2221

Bb acoes energia fi

139,37

0,5765

1,3755

Ibovespa

132,30

1,0000

0,7222

Fundo

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2

Tabela 25: Índice Jensen nos fundos “Ações Setoriais Energia”
Rentabilidade %

Índice Jensen

Unibanco energia fi acoes

187,06

0,8579

Real fi acoes energy

163,38

0,4849

Safra setorial energia fi acoes

142,12

0,3356

Bb acoes energia fi

139,37

0,3766

Ibovespa

132,30

0,0000

Fundo

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2
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APÊNDICE F – RESULTADO DOS ÍNDICES - “BALANCEADOS”
Tabela 26: Índice Sharpe nos fundos “Balanceados”
Fundo

Rentabiliade %

Desvio Padrão %

IS

ISG

ISH

Legg mason balanceado multimercado fi

146,00

4,3947

0,1955

0,0312

0,0462

Ibovespa

132,30

7,2379

0,1000

0,0000

0,0000

Jjsp iii fi multimercado

108,33

1,8880

0,2555

-0,1270

-0,0437

Cshg serrazul fi mult cred priv

106,67

1,0241

0,4550

-0,2502

-0,0386

Btg pactual mega ii fi multimercado

102,19

0,9833

0,4282

-0,3062

-0,0433

Real fiqfi multimerc nederland agressivo

100,93

2,3127

0,1767

-0,1356

-0,0625

Fivestars prev fi multimercado

99,06

1,1689

0,3335

-0,2844

-0,0500

Baviera fi multimercado

98,30

1,6715

0,2287

-0,2034

-0,0597

Real fiq fi multimercado nederland mca

94,06

1,5555

0,2184

-0,2459

-0,0664

Multportfolio aggressive ib mult fi

93,53

4,3580

0,0768

-0,0890

-0,1310

Legg mason multirenda 30 fic fi multi

92,41

2,7178

0,1190

-0,1468

-0,0871

Fprf gap falcao fi mult prev

91,98

0,5032

0,6340

-0,8012

-0,0575

Diversificado nivel 3 ib mult fic

84,95

1,6733

0,1486

-0,2830

-0,0831

Fi ampere multimercado

83,91

0,2546

0,9360

-1,9003

-0,0674

Legg mason multirenda 20 fic fi mult

81,12

1,8545

0,1134

-0,2760

-0,0942

Fiq multimercado benefit

78,01

0,3971

0,4517

-1,3672

-0,0772

Brad fic fi multi golden profit din

72,59

2,2762

0,0550

-0,2623

-0,1182

Unibanco prever ii rv 30 fiqfie multi

71,68

2,0693

0,0561

-0,2930

-0,1156

Legg mason multirenda 10 fic fi multi

71,29

1,0057

0,1115

-0,6066

-0,0970

Brad ficfi multim golden profit moderado

65,14

1,3995

0,0362

-0,4799

-0,1138

Brad fic fi multi golden profit cons

61,34

0,9624

0,0131

-0,7374

-0,1122

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2
Tabela 27: Índice Treynor nos fundos “Balanceados” (Continua)
Fundo

Rentabilidade %

Beta

Índice Treynor

Legg mason balanceado multimercado fi

146,00

0,5907

1,4545

Ibovespa

132,30

1,0000

0,7222

Jjsp iii fi multimercado

108,33

0,2421

1,9925

Cshg serrazul fi mult cred priv

106,67

0,0886

5,2608

Btg pactual mega ii fi multimercado

102,19

0,0459

9,1749

Real fiqfi multimerc nederland agressivo

100,93

0,3054

1,3378

Fivestars prev fi multimercado

99,06

0,0904

4,3135

Baviera fi multimercado

98,30

0,2136

1,7897

Real fiq fi multimercado nederland mca

94,06

0,2035

1,6700

Multportfolio aggressive ib mult fi

93,53

0,5879

0,5690

Legg mason multirenda 30 fic fi multi

92,41

0,3644

0,8873

Fprf gap falcao fi mult prev

91,98

0,0327

9,7553

Diversificado nivel 3 ib mult fic

84,95

0,2136

1,1645

Fi ampere multimercado

83,91

0,0089

26,7745

Legg mason multirenda 20 fic fi mult

81,12

0,2471

0,8515

Fiq multimercado benefit

78,01

0,0289

6,1988
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Tabela 27: Índice Treynor nos fundos “Balanceados” (Continuação)
Fundo

Rentabilidade %

Beta

Índice Treynor

Brad fic fi multi golden profit din

72,59

0,3007

0,4160

Unibanco prever ii rv 30 fiqfie multi

71,68

0,2736

0,4239

Legg mason multirenda 10 fic fi multi

71,29

0,1300

0,8626

Brad ficfi multim golden profit moderado

65,14

0,1833

0,2762

Brad fic fi multi golden profit cons

61,34

0,1247

0,1008

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2
Tabela 28: Índice Jensen nos fundos “Balanceados”
Fundo

Rentabilidade %

Índice Jensen

Legg mason balanceado multimercado fi

146,00

0,4326

Ibovespa

132,30

0,0000

Jjsp iii fi multimercado

108,33

0,3076

Cshg serrazul fi mult cred priv

106,67

0,4020

Btg pactual mega ii fi multimercado

102,19

0,3879

Real fiqfi multimerc nederland agressivo

100,93

0,1880

Fivestars prev fi multimercado

99,06

0,3245

Baviera fi multimercado

98,30

0,2280

Real fiq fi multimercado nederland mca

94,06

0,1928

Multportfolio aggressive ib mult fi

93,53

-0,0900

Legg mason multirenda 30 fic fi multi

92,41

0,0602

Fprf gap falcao fi mult prev

91,98

0,2954

Diversificado nivel 3 ib mult fic

84,95

0,0945

Fi ampere multimercado

83,91

0,2319

Legg mason multirenda 20 fic fi mult

81,12

0,0319

Fiq multimercado benefit

78,01

0,1585

Brad fic fi multi golden profit din

72,59

-0,0921

Unibanco prever ii rv 30 fiqfie multi

71,68

-0,0816

Legg mason multirenda 10 fic fi multi

71,29

0,0182

Brad ficfi multim golden profit moderado

65,14

-0,0818

Brad fic fi multi golden profit cons

61,34

-0,0775

Fonte: elaborada pelo autor. Dados obtidos no Sistema de Informações (SI-ANBI) versão 4.2

