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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar os fundos de ações livres, indexados e ativos. De 
acordo com a classificação da Anbima, há 11 tipos de fundos de investimento em ações, e eles 
podem apresentar desempenhos variados, conforme o tipo de ativo em que cada classe de fundo 
investe. Os fundos de ações livres podem investir em qualquer tipo de ativo, não precisando 
seguir um índice de referência, os fundos de ações indexados seguem um índice de referência e 
não admitem alavancagem, e os fundos de ações ativos utilizam um índice de referência, mas 
com objetivo de superá-lo. Este estudo avalia o desempenho de fundos de investimento em ações 
em relação ao índice Bovespa. Foram analisados um total de 10 fundos – cinco fundos de ações 
livre, um fundo de ações indexado, e quatro fundos de ações ativos. Através das análises 
apresentadas, buscou-se verificar as habilidades praticadas pelos gestores, como market timing, 
observando a melhor gestão de cada um, ativa ou passiva. 
 
Palavras – Chave: Fundos de investimento em ações, Desempenho, Gestão e Market Timing. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O investidor que deseja aplicar em ações deve considerar, em sua seleção de ativos, uma 
série de elementos e informações. Como essa tarefa não é simples, e exige muito cuidado, muitos 
investidores optam por terceirizar essas escolhas através do investimento em fundos de ações. 

Os fundos de investimento em ações, como o nome sugere, devem investir 
predominantemente em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou no mercado 
de balcão organizado. Segundo a Instrução 409 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
esses fundos devem investir no mínimo 67% do seu patrimônio em ações, bônus ou recibo de 
subscrição de ações, cotas de fundos de ações, em certificados de depósito de valores mobiliários 
(BDR), ou em fundos de índice negociados em bolsa (ETF). O que não for aplicado em ações 
poderá ser investido em outros tipos de ativos financeiros, normalmente títulos públicos ou 
dinheiro em caixa.  

Estes fundos estão sujeitos às oscilações de preços das ações, portanto apresentam risco 
relativamente alto – em relação aos fundos de renda fixa, por exemplo. Um maior nível de risco 
não é desejado pelos investidores, mas eles acabam aceitando essa situação, pois esperam 
receber uma compensação, ou seja, um retorno esperado maior. Uma vez que o retorno esperado 
tem importância central, uma questão primordial do investidor é selecionar bem o gestor do 
fundo de ações, e o tipo de gestão que deseja, se ativa ou passiva.  

A desaceleração e estagnação da atividade econômica brasileira, observada nos últimos 
anos, se refletiu no mercado de ações, e isso fez com que a performance de grande parte dos 
fundos que investem em renda variável recuasse, seguindo a trajetória observada do Ibovespa 
nesses anos. Porém, os fundos de ações livres alcançaram retornos superiores aos demais fundos 
de ações, e um dos principais motivos foi seguramente a gestão desses fundos que, por ser ativa e 
não seguir um índice de referência, demonstrou ser um diferencial em um cenário de incerteza. É 
importante ressaltar, no entanto, que o investidor deve verificar os custos embutidos nesses 
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retornos maiores, pois em muitos casos as taxas cobradas, como a taxa de administração, são 
superiores aos fundos de gestão passiva. 

Em setembro de 2014, conforme dados divulgado pela Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o mercado brasileiro de fundos de 
investimento apresentou um total de 14.409 fundos – no ano anterior, o número de fundos era de 
13.681 –, com patrimônio líquido de R$ 2.608 bilhões e R$ 2.379 bilhões, respectivamente. 
Apesar da evolução observada, nota-se uma diminuição na captação de alguns tipos de fundos, 
como os fundos de ações, conforme ilustrado nos gráficos abaixo. 

Figura 1. Indicadores Financeiros dos Fundos de Investimento.  
R$ bilhões. 

 
Fonte: Anbima. 

 
  



  

10  

Figura 2. Indicadores Financeiros dos Fundos de Investimento. 
Dados por Categoria de Fundo: 2013 e 2014. 

 
Fonte: Anbima. 

 
Em 2014, a BM&F-Bovespa divulgou dados para o fechamento do ano, que mostravam 

valor total das transações de R$ 1,80 trilhão – no ano anterior este valor total foi de R$ 1,83 
trilhão –, apresentando também número inferior para a média diária de negócios – R$ 7,29 
bilhões e R$ 7,41 bilhões, respectivamente. O valor de mercado das 363 ações negociadas na 
Bolsa caiu 7% em 2014. 

A queda nos valores negociados, assim como a menor captação dos fundos de ações, 
revela uma diminuição do interesse dos investidores pelo mercado de renda variável, que pode 
ser explicada por vários fatores, incluindo o desaquecimento da economia brasileira, e o aumento 
da taxa básica de juros (Selic). 

As informações mencionadas acima permitem concluir que os investidores estão 
perdendo o interesse em ativos de risco mais elevado. No entanto, há necessidade de entender de 
forma mais profunda as alternativas disponíveis no mercado. Para isso, a figura do gestor é 
fundamental, pois ele pode oferecer uma carteira adequada de acordo com o perfil do investidor.  
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Para obter um maior retorno em uma carteira de investimentos é necessário assumir 
riscos em troca de uma maior rentabilidade esperada. O gestor de um fundo de ações possui 
como objetivo principal potencializar o retorno da carteira, aplicando a teria das carteiras 
eficientes, que deverá conter uma composição de ativos com o máximo de retorno esperado, 
oferecendo o mínimo de risco. 

Este trabalho discutirá os principais métodos para avaliação de fundos de investimento 
em ações, sendo dividido em seis partes. O primeiro capítulo corresponde a esta Introdução, 
apresentando a justificativa do trabalho e seu objetivo. O segundo capítulo abordará os conceitos 
da teoria de Markowitz e o tipo de gestão eficiente para o investidor. O terceiro capítulo será 
sobre a metodologia adotada, onde serão detalhados a seleção dos fundos e os dados utilizados 
na pesquisa. O quarto capítulo será sobre o resultado obtido com o estudo. O quinto capítulo 
refere-se à conclusão do trabalho. O trabalho se encerra com as referências bibliográficas. 

1.1 Definição do Problema 
 

Em épocas de crise, muitos investidores decidem resgatar suas aplicações em ativos com 
maiores riscos. Muitos não sabem qual é o melhor tipo de gestão, pois alguns estudos informam 
que há maiores ganhos com fundos de gestão ativa, porém há um preço a pagar, com taxas mais 
altas. Essa situação gera dúvidas sobre se realmente a gestão ativa é mais eficiente que a passiva. 
Um outro fator é se os gestores conseguem acompanhar os movimentos de curto prazo do 
mercado. Sabemos que esse tipo de investimento, em fundos de ações, é indicado para o longo 
prazo, mas pensando como um investidor, podemos perguntar: Será que vale a pena se desfazer 
dos investimentos de renda variável, aplicando em outros ativos ou o melhor é esperar pela 
obtenção de um maior retorno? 

Este trabalho vai avaliar o desempenho de dez fundos de ações, comparando o tipo de 
gestão e a eficiência deles. 
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1.2 Justificativa 
 

Os anos de 2013 e 2014 foram ruins para a bolsa brasileira, e seu principal índice, o 
Ibovespa, apresentou queda acumulada de mais de 15% e 2%, nos respectivos anos. Diante das 
incertezas locais e internacionais, a volatilidade aumentou e os gestores passaram a se preocupar 
mais com as movimentações de curto prazo. Com o mercado instável, os gestores procuraram 
extrair valor na arbitragem entre o preço dos ativos, como no caso das ações.  

Observou-se uma queda nos investimento em fundos de ações. No Brasil, assim como em 
outros países emergentes, ocorreu o aumento da taxa básica de juros, e isso sacrificou os fundos 
de ações. Em janeiro de 2014, o Ibovespa apresentou sua maior baixa desde 1995. 

Outros fatores contribuíram para queda da bolsa brasileira, como as perspectivas de baixo 
crescimento, e a percepção desfavorável dos investidores diante das eleições presidenciais. 
Todos esses fatores contribuíram negativamente para o investimento em renda variável, pois o 
momento passou a ser de aversão ao risco. Com isso, os resgates nos fundos de ações 
aumentaram e as aplicações diminuíram, acarretando em perdas patrimoniais para a maioria dos 
fundos de renda variável. 

Este trabalho pretende analisar a performance dos gestores e o desempenho de seus 
fundos no período entre 2013 e 2014, buscando avaliar  a capacidade do gestor de superar a crise 
do mercado, e observar a diferença dos retornos entre uma gestão passiva e uma gestão ativa, e 
sua prática de timing. 

1.3 Objetivo Geral 
 

O trabalho analisa o desempenho de dez fundos de investimento em ações, nove com 
gestão ativa e um com gestão passiva, entre o período de 2013 e 2014. O objetivo do estudo é 
verificar se os retornos dos fundos superaram ou acompanharam a rentabilidade do Ibovespa. 
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1.4 Objetivo Específico 
Para alcançar o objetivo principal, serão abordados os seguintes objetivos: 

 Comparar o desempenho dos fundos de ações selecionados com o benchmark. 
 Analisar o risco e o retorno e suas variáveis, assim como o timing de cada fundo. 
 Aplicar os principais índices de desempenho, como os índices de Sharpe, Treynor, e  
Jensen. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

Esta seção será composta por uma análise de conceitos teóricos sobre o desempenho dos 
fundos de investimento, apresentando suas principais avaliações e buscando examinar a visão 
dos principais autores sobre a superioridade de performance dos fundos. 

2.1 Fundos de Ações 
 

Fundos de investimento são regidos pelo seu próprio regulamento, constituído de 
características como: objetivo do fundo, público alvo, prestadores de serviços de administração, 
as obrigações e os direitos do investidor e política de investimento, devendo sempre respeitar as 
leis em vigor instruídas pela CVM.  

Os fundos de ações são regulados pela instrução da CVM nº 409/2004, 450/2007, 
456/2007, 465/2008, 512/2011 e 522/2012. A instrução CVM 409 é o principal dispositivo legal 
que dispõe sobre a constituição, administração, funcionamento e divulgação de informações dos 
fundos. 

É determinado que no mínimo 67% do patrimônio líquido seja composto por ações. O 
restante poderá ser aplicado em diversas modalidades de investimento, dentro das limitações de 
sua política de investimento. 

No Brasil, conforme dados divulgados pela Anbima em março de 2015, na categoria de 
fundos de investimento, os fundos de ações ficaram na terceira posição em termos de patrimônio 
líquido (PL), correspondendo a 15%, ficando atrás apenas dos fundos multimercados (33% em 
2015), e fundos de participações (16%), e na frente dos fundos de renda fixa (14% em 2015). 

2.2 Gestão de Carteiras 
  

Um dos fatores decisivos no processo de seleção de um fundo de investimento é a forma 
de gestão que será escolhida. Há dois tipos distintos, a gestão passiva e a gestão ativa. O 
investidor opta por aplicar em fundos por acreditar que gestor seja mais capacitado para tomar 
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decisões de investimento. Além da etapa de escolher o tipo de gestão, o investidor deve se 
atentar em entender a política do fundo e avaliar se o objetivo dele atende ao seu objetivo 
pessoal. 

A figura do gestor é importante, pois ele é o responsável por elaborar as estratégias de 
investimento, analisar o risco, comprar e vender ativos e selecionar os ativos em concordância 
com o prospecto do fundo. O gestor também orienta o investidor quanto ao seu perfil, se 
conservador, moderado ou agressivo. Os principais conceitos dos tipos de gestão serão 
analisados a seguir. 

 2.2.1 Gestão Passiva  
 

A gestão passiva é indicada para o perfil mais conservador. Esse tipo de gestão procura 
obter a rentabilidade de seu índice de referência (benchmark), logo o objetivo de um fundo com 
gestão passiva é replicar exatamente o desempenho de seu benchmark.  

O investidor que busca esse tipo de gestão paga uma taxa de administração. Essa taxa 
cobre a manutenção do fundo, devido a serviços prestados pelo administrador ou por terceiros. 
Uma das características dessa gestão é possuir um menor custo operacional em relação à gestão 
ativa e os gestores serem limitados na escolha dos investimentos, devido ao objetivo do fundo. 

2.2.2 Gestão Ativa  
 

A gestão ativa busca sempre superar seu índice de referência. O gestor procura as 
melhores alternativas de investimento estudando as empresas que serão escolhidas para compor o 
portfólio. 

Os fundos com gestão ativa realizam diversas simulações e projeções para aplicar nas 
melhores opções do mercado, o gestor tem como objetivo conseguir a maior rentabilidade 
possível, por isso esse tipo de gestão é considerada agressiva e possui um maior custo 
operacional. 
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Algumas pesquisas mostram que poucos gestores conseguem superar o índice de 
referência consistentemente, porém as carteiras com gestão ativa podem proporcionar melhores 
retornos em certos períodos, principalmente quando o mercado está estável. Em momentos 
inesperados, estão mais sujeitos a perdas. 

Estudos foram realizados para identificar o melhor tipo de gestão. De acordo com Oda 
(2000, p. 50): 

Os defensores da administração ativa, no entanto, argumentam que os mercados de 
capitais são ineficientes o bastante para justificar os custos de procurar oportunidades de 
ganhos adicionais. Além disso, alegam que é exatamente a busca e a negociação dos 
ativos mal precificados que restauram o equilíbrio de mercado. As principais evidências 
empíricas a seu favor são estudos que demonstram a ineficiência dos mercados e a 
existência de administradores que demonstram performance excepcional. 

 
O estudo de dissertação de mestrado do economista Daniel Kanai questiona a eficiência 

da gestão ativa de fundos de ações, pois, segundo o autor, o saldo positivo foi praticamente 
eliminado devido às taxas cobradas (KANAI, 2013, p. 7). 

Os gestores conseguem adicionar valor à gestão ativa, considerando o patrimônio 
agregado investido em fundos de ações. Porém, esse retorno adicional é consumido 
pelas taxas de administração cobradas dos investidores pelos fundos.  

 
As incidências de taxas comprometem ganhos. A principal delas é a taxa de 

administração, que foi apontada como um dos fatores relevantes de um fundo ter seu ganho 
anulado.  

Para decidir entre investir em fundo de gestão ativa ou passiva, o investidor deve 
considerar como fator de decisão essas despesas, tais como: taxa de administração e taxa de 
performance, por exemplo, pois fundos ativos não garantem retorno e podem no final ter retorno 
menor do que os fundos passivos. 

2.3 Teoria de Carteiras 
 

Em 1952, Harry Markowitz publicou seu estudo “Portfolio Selection: Efficient 
Diversification of Investiment”, conhecido como Teoria Moderna do Portfólio. O trabalho de 
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Markowitz diz respeito à analise de carteira de investimentos. Conforme Markowitz (1959, p. 3), 
“o objetivo da análise de portfólios é encontrar as carteiras que melhor se adequam aos objetivos 
do investidor”. O autor observou a possibilidade de ter combinações eficientes, e sua ideia foi 
formar uma carteira de investimentos diversificada, buscando uma melhor relação entre retorno 
(rentabilidade) esperado e risco (variância) incorrido.  

As premissas fundamentais de Markowitz, que serviram de constituição para sua teoria 
foram: 

a) Os investidores avaliam as carteiras apenas com base no retorno esperado e no 
desvio padrão dos retornos sobre o horizonte de tempo de um período; 

b)  Os investidores são avessos ao risco, escolhendo a carteira de menor risco dentre as 
carteiras de mesmo retorno esperado; 

c)  Os investidores são racionais. Quando postos a escolher entre dois portfólios com o 
mesmo risco, sempre vão escolher aquele com o maior retorno esperado; 

d) Os ativos individuais são continuamente divisíveis, possibilitando aos investidores 
comprar frações de ativos;  

e)  Todos os custos de transação e impostos são irrelevantes. 

A partir dessas premissas, Markowitz (1952) determinou as principais características de 
uma carteira, o retorno e o risco. O retorno esperado de um portfolio é dado como a média 
ponderada das taxas médias de retorno dos ativos que são incluídos na carteira. O risco de uma 
carteira é mensurado através da variância ou do desvio padrão dos retornos dos ativos que fazem 
parte do portfólio. 

A diversificação da carteira é indicada para que seu risco seja reduzido. O investidor deve 
considerar seu desempenho de maneira geral e não em avaliar individualmente cada ativo, pois 
as características não são as mesmas em relação ao retorno e risco. Para montar um portfólio 
eficiente, o que deve ser levado em conta são medidas estatísticas, que serão analisadas nesse 
trabalho. Essas medidas são utilizadas com objetivo de medir, além do retorno esperado, o risco 
da carteira. No caso do risco, os principais indicadores estatísticos são: variância, desvio padrão, 
coeficiente de variação, covariância e coeficiente de correlação. 
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2.3.1 Retorno e risco  
 

Um indicador de desempenho bastante simples e muito usado é a taxa de retorno. Para 
um fundo de investimento, seu cálculo é realizado como o valor final sobre o valor inicial da cota 
do fundo em um determinado período, conforme dado abaixo: 

R=  – 1 

Onde: 
R = é a taxa de retorno 
Qt = é o valor da cota na data t.  

 
De acordo com MARKOWITZ (1952), o retorno esperado de uma carteira composta por 

mais de um ativo é definido pela média ponderada dos retornos dos ativos que o compõem, 
conforme expressão a seguir: 

Rp = ∑ ∗   
     Onde: 
     Rp = retorno da carteira 
     Wi = peso do ativo  
     Ri = retorno do ativo 
     n = número de ativos na carteira 

Além dos gestores utilizarem a taxa de retorno como um indicador, eles também medem 
o risco. O risco de uma carteira não será eliminado, mas pode diminuir se houver diversificação 
dos ativos. Para isso ocorrer, o investidor deverá escolher combinações levando em consideração 
correlações entre os ativos. Segundo Markowitz, a decisão do investimento deve se firmar em 
um equilíbrio entre risco e retorno, denominado de fronteira eficiente.  
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 A fronteira eficiente é o conjunto de carteiras ótimas – ou seja, que correspondem ao 
retorno esperado máximo para um dado risco. Para compreender melhor os índices de avaliação, 
serão abordados a seguir os conceitos de risco total e risco sistemático. 

 2.3.2 Risco total e risco sistemático  

O risco total é a soma do risco sistemático mais o risco não sistemático. Para 
compreendê-lo é necessário entender o risco sistemático e o risco não sistemático.  

O risco sistemático, também é chamado de risco não diversificável, resulta de eventos 
inesperados que afetam os ativos de uma forma geral, sendo proveniente de mudanças no cenário 
macroeconômico, representando a sensibilidade do retorno de um ativo em relação ao retorno do 
mercado.  

De acordo com Leite (1994), esse risco tem origem nas flutuações a que está sujeito o 
sistema econômico como um todo, sendo suas principais fontes as variações nas taxas de juros da 
economia, o processo inflacionário, a situação política e o comportamento das cotações no 
mercado de títulos. 

O risco sistemático é medido pelo coeficiente beta, que nos indica o que ocorre com um 
ativo quando há uma variação na carteira de mercado. O beta pode ser maior, igual ou menor que 
1. Os ativos com beta maior que 1 são os mais arriscados, chamados de agressivos, pois possuem 
oscilações maiores do que o mercado, e reagem proporcionalmente mais às variações do 
mercado. O beta igual a 1 acompanha perfeitamente o mercado, logo possuem o mesmo risco, 
pois possuem a mesma variação proporcional. O beta menor que 1 é conhecido como defensivo, 
são menos arriscados e sua variação é proporcionalmente menor comparado com a carteira de 
mercado. O beta é calculado pela fórmula: 

 = Cov(Ra,Rp) / Var(Rp) 
Onde: 
 =  beta; 
Cov(Ra,Rp) = covariância entre o retorno do ativo e do mercado; e 
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Var (Rp) = variância do retorno do mercado. 

O risco não sistemático ou diversificável atinge apenas um ativo ou um pequeno grupo de 
ativos de forma específica. Esse risco atinge elementos internos da instituição que podem afetar 
os retornos de seus investimentos. O risco pode ser total ou parcialmente diluído através da 
diversificação de investimentos. Se a carteira não possuir concentração em apenas um tipo de 
investimento ou empresa, menor será o seu risco diversificável, logo menor será seu risco total. 

2.3.3 Variância e desvio padrão 

A variância é a média dos quadrados dos desvios de uma variável aleatória em relação à 
sua média. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ambos são indicadores do grau de 
dispersão de uma distribuição de probabilidade – o desvio padrão é representado pela letra grega 
sigma. A variância amostral é definida pela expressão: 

 = ∑ ( − ̅) (n-1)  

Onde: 
x̅ = média aritmética da série  
n = tamanho da amostra   
xi = dado da série 

O desvio padrão amostral é a raiz quadrada da variância definida acima
2.3.4 Coeficiente de variação, covariância e coeficiente de correlação  

O coeficiente de variação é usado para comparar o risco de ativos, indicando o risco por 
unidade de retorno esperado. Quanto maior o coeficiente de variação, maior será a razão entre 
risco e rentabilidade média. Essa medida é alcançada através da divisão do desvio padrão pelo 
retorno esperado. 

CV =  / Re  
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Onde: 
CV = coeficiente de variação; 
 = desvio padrão;  
Re = retorno esperado. 

 A covariância é um indicador da relação linear entre duas variáveis aleatórias. Através 
dela, é possível levar em conta o efeito da diversificação nas carteiras de ativos. A covariância 
pode ser positiva, zero ou negativa – indicando relação linear positiva, nula (ausência de relação 
linear) e negativa. A covariância amostral está definida abaixo. 

Côv (X, Y) = ∑ ( )( ) 

O coeficiente de correlação é estabelecido pela relação entre a covariância e o produto 
dos desvios padrões. Assim como a covariância, o coeficiente de correlação é um indicador de 
relação linear entre duas variáveis, mas este tem a vantagem de estar limitado entre –1 e +1. O 
coeficiente de correlação amostral é representado pela fórmula: 

Côr =∑ ( )( )
∑( ) ∑( )  

 É aconselhável o portfólio apresentar ativos mais negativamente correlacionados, pois 
quanto menor a correlação entre dois ativos, maior será o benefício da diversificação, obtendo 
um menor risco para sua carteira. Quanto mais próxima de um for a correlação, maior o risco de 
perda de retorno por causa da maior volatilidade. 

2.4 Capital Asset Pricing Model (CAPM)  

 O Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) foi baseado na teoria de 
carteiras, sendo desenvolvido por Jack Treynor, William Sharpe, John Lintner, Jan Mossin, e 
Fischer Black em artigos escritos em, respectivamente, 1961 (Treynor), 1963 e 1964 (Sharpe), 
1965 e 1969 (Lintner), 1966 (Mossin) e 1972 (Black). O objetivo do modelo é analisar a relação 
de equilíbrio entre o risco e o retorno da carteira. O CAPM é expresso pela fórmula: 
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Re = Rf +  (Rm- Rf) 
Onde: 
Re = retorno esperado 
Rf = taxa de juros livre de risco 
Beta  
Rm = retorno do mercado 

Para o desenvolvimento do modelo, as seguintes premissas são necessárias (Bodie, Kane 
e Marcus, 2004): 

(a) Os investidores são indivíduos avessos a risco e maximizam a utilidade esperada 
de sua riqueza a cada fim de período. 

(b) Os investidores são tomadores de preço e têm expectativas homogêneas sobre os 
retornos dos ativos, os quais assumem uma distribuição normal. 

(c) Existe um ativo livre de risco que os investidores podem tomar emprestado ou 
emprestar quantias ilimitadas à taxa livre de risco. 

(d) As quantidades de ativos são fixas. Além disso, todos os ativos são negociáveis e 
perfeitamente divisíveis. 

(e)  Os mercados de ativos são sem conflitos entre os agentes e as informações não 
têm custo e estão disponíveis de forma idêntica para todos os investidores. 
Nenhum investidor apresenta acesso privilegiado às informações. 

(f) Não existem imperfeições de mercado tais como impostos, regulamentações ou 
restrições sobre venda a descoberto, isto é, não possui custos de transação. 

O CAPM é bastante utilizado nos mercados financeiros, e baseia-se também no 
pressuposto do mercado eficiente. O modelo considera a sensibilidade do ativo ao risco 
sistêmico, que é representado por uma medida conhecida como coeficiente beta. O modelo 
admite que os investidores necessitem de um retorno extra (prêmio) perante um ativo livre de 
risco.  
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2.5 Avaliação de desempenho de carteira 

 Para avaliar o desempenho de uma carteira é necessário utilizar uma medida de avaliação, 
a medida mais utilizada é o índice de Sharpe, há também outras medidas bastante usadas pelos 
gestores, como o índice de Treynor e Jensen, que serão estudadas a seguir. 

2.5.1 Indíce de Sharpe 

 Criado em 1966 por William Sharpe, o índice de Sharpe é uma medida de desempenho de 
carteiras que avalia a rentabilidade de um investimento, retratando a relação entre risco e retorno. 
O índice é definido por: 

IS = (Rp – Rf) /p 

Onde: 
IS = índice de Sharpe 
Rp = Retorno da carteira 
Rf = Retorno livre de risco  
p = Risco da carteira 

O Índice de Sharpe (IS) é utilizado com objetivo de analisar carteiras que buscam superar 
o índice de desempenho, a taxa livre de risco. Além disso, o IS indica a expectativa de retorno, 
que pode ser resultado de bons investimentos ou excesso de risco dos investimentos da carteira. 
Seu cálculo é feito por uma divisão, onde o numerador é a média das diferenças entre o resultado 
do fundo e resultado do benchmark, através dele temos a informação sobre o desempenho do 
fundo e o denominador, que é representado pelo desvio padrão, que corresponde ao risco 
assumido pelo investidor. Quanto maior o IS, melhor é o desempenho da carteira, e caso o 
resultado seja menor que o IS do benchmark, significa que o melhor é investir no benchmark ou 
em outra carteira.  
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2.5.2 Índice de Treynor 

Esse índice é uma medida do retorno em relação ao ativo livre de risco. Seu cálculo é 
semelhante ao índice de Sharpe, com a diferença no denominador. Segundo Assaf (2008, p. 248) 
“o índice de Treynor relaciona o prêmio unicamente com a medida de risco sistemático 
(coeficiente enquanto o índice de Sharpe adota o desvio padrão (que representa o risco total, 
risco sistemático mais risco diversificável) como medida de risco”. 

O IT é obtido pela fórmula: 

T = (Rp – Rf) / p  

Onde: 
T = índice de Treynor 
Rp = Retorno da carteira 
Rf = Retorno livre de risco 
p  = Beta da carteira  

A interpretação do índice de Treynor (IT) é semelhante ao índice de Sharpe, e quanto 
maior o IT, melhor o desempenho da carteira. Contudo há uma disputa sobre o índice mais 
eficiente, de acordo com Fonseca (2012, p. 55): 

Segundo Sharpe (1966), seu índice é melhor quando se deseja medir o desempenho 
passado de um fundo, uma vez que, apesar de teoricamente o fundo ser diversificado o 
que faria o risco não sistemático tender a zero (ex-post), é possível que o fundo 
apresente risco não sistemático considerável devido à ineficiente diversificação. Já o IT 
seria melhor na predição do futuro a partir do desempenho passado, pois usado somente 
o risco sistemático como medida de risco, eliminam-se flutuações devidas ao risco não 
sistemático, que podem ocorrer em algum momento, mas não se mantêm por um longo 
período de tempo, pois se considera que não se consegue ter retornos não atrelados ao 
desempenho do mercado durante longos períodos. 

2.5.3 Índice de Jensen 

O índice de Jensen foi criado em 1968 por Michael Jensen, que desenvolveu seu cálculo 
através do modelo CAPM. Esse índice também é conhecido como alfa de Jensen, ele é definido 
como um diferencial entre o valor médio do retorno em excesso e o retorno explicado pelo 



  

25  

CAPM. O alfa é função do retorno da carteira, do retorno do mercado, da taxa livre de risco e do 
beta (medida de risco), sendo obtido pela seguinte fórmula: 

α = (Rp-Rf) – β(Rm-Rf) 

O alfa avalia o desempenho do portfólio, medindo seu retorno, ajustado pelo risco, um 
resultado positivo significa que a carteira gerou um retorno maior do que o esperado. Quando 
esse resultado positivo é significativo, há certeza que o gestor utilizou a estratégia de seletividade 
e timing.  A medida negativa indica que o retorno não justifica o risco e quando o resultado do 
alfa é igual a zero, indica que o desempenho do fundo está em equilíbrio com o da carteira de 
mercado. 

2.5.4 Modelo de Treynor – Mazuy 

 Em 1966, Treynor e Mazuy desenvolveram uma das principais medidas que permitem 
avaliar a capacidade do gestor de agregar valor à carteira. O modelo permite avaliar as principais 
capacidades do gestor, ou seja, seletividade e market timing. 

 A seletividade é uma prática bastante realizada pelos gestores, pois se baseia na escolha 
dos investimentos disponíveis no mercado que devem compor uma carteira, sendo feita através 
de análises, como previsões, informações, comparação dos papéis e de seu valor teórico. É a sua 
capacidade de antecipar retornos de ativos individuais em relação ao índice de mercado.  

O market timing é a habilidade de acertar os movimentos de curto prazo do mercado em 
geral. Com base nas previsões, o gestor tenta maximizar o retorno esperado em determinado 
período, aumentando ou diminuindo o beta da carteira no momento em que o mercado entrará 
em alta ou em baixa, tendo assim um alto ou baixo risco sistemático. 

O market timing é uma técnica utilizada para fundos com gestão ativa, e verifica-se a 
habilidade do gestor em prever diferenças entre o mercado de ações e de renda fixa num 
determinado período. Sendo assim, o gestor antecipa as tendências do mercado e altera a 
composição de sua carteira, para garantir ao fundo maiores ganhos. 
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O cálculo do market timing proposto por Treynor e Mazuy é parecido com o CAPM. Ele 
inclui um termo quadrático ao final da equação do CAPM e considera um fator i  que avalia 
habilidade de market timing, conforme seguinte equação: 

Rp − Rf =p +p [Rm – Rf] +i [Rm − Rf] 2 + -  
Onde: 
Rp − Rf = retorno em excesso da carteira 
Rm – Rf = retorno em excesso do mercado sobre um ativo livre de risco 
p = ganho pela habilidade de seletividade 
p = risco sistemático 
-= erro 

Quando o gestor pratica o market timing e acerta sua decisão de comprar ou vender um 
ativo com a finalidade de maximizar seu retorno, o beta da carteira pode aumentar em 
decorrência da elevação do preço do ativo com risco.  

O resultado pode ser analisado mediante uma função não-linear entre o excesso de 
retorno da carteira e o excesso de retorno do mercado, conforme Gráfico 1. O sinal e a 
significância do seu coeficiente gama ( irão determinar se o gestor acerta o movimento do 
mercado (VARGA, 2001). 
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Gráfico 1 – Market timing 

 
Fonte: Varga ( 2001).  

Conforme descrito por Oliveira Filho e Sousa (1999), o gama (é estimado para indicar 
a presença de market timing. Se for positivo, terá sido detectada uma contribuição da habilidade 
à geração de desempenho melhor. Os fundos com coeficiente gama positivo indicam a 
capacidade do gestor de se aproveitar dos efeitos de alta do mercado e de proteger a carteira 
contra quedas de mercado. 

Quando o coeficiente   é positivo, a linha será curva, mostrando que o gestor do fundo 
obteve sucesso na tentativa de prever as oscilações do mercado para aumentar o retorno do 
fundo, evidenciando sua capacidade em escolher ativos que podem proporcionar resultados 
superiores ao retorno esperado. Quando o gestor não apresenta a habilidade de market timing, a 
linha será uma reta, indicando que o gestor não teve capacidade de antecipar as tendências de 
alta e de baixa do mercado. 

  



  

28  

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 
 Neste trabalho, foi realizado um estudo empírico sobre o desempenho de alguns fundos 
de ações do mercado brasileiro. As informações utilizadas para o estudo foram coletadas nos 
sites da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), BM&F-Bovespa, na Central de Custódia e de 
Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), e no sistema Quantum Axis. 

São analisados dois períodos: o primeiro intervalo foi compreendido entre 1º de janeiro e 
31 de dezembro de 2013, e o segundo intervalo entre 1º janeiro e 31 de dezembro de 2014.  

Com base nas informações obtidas, foram calculadas as médias e os desvios padrão de 
cada fundo. Para a avaliação dos retornos dos fundos, foram calculadas as rentabilidades diárias. 
Como benchmark utilizou-se o Ibovespa, que representa o retorno obtido da carteira do mercado. 
Para o retorno livre de risco, foi utilizado o CDI.  Para verificar a performance dos fundos, foram 
usados os índices de Sharpe, Treynor e Jensen.  Além disso, o modelo de Treynor-Mazuy foi 
empregado para avaliação do timing de cada fundo. 

3.1 Seleção dos Fundos de Ações 
  
 Para a seleção dos fundos, foi utilizada a ferramenta Quantum Axis. Essa plataforma 
contém análises e bancos de dados, possibilitando acesso às informações de fundos de 
investimento. Através dos dados obtidos, observou-se que há 1.225 fundos de investimento em 
ações em atividade no período entre 1971 a 2014. Desse total, 937 tiveram início de suas 
operações antes de 1º de janeiro de 2013, sendo 413 fundos de ações livre, 192 fundos de ações 
Ibovespa ativo, e 19 fundos de ações Ibovespa indexado, conforme classificação da Anbima. 

 Com a finalidade de atender ao objetivo do trabalho, foram selecionados os fundos de 
investimentos classificados pela CVM como fundos de investimento em ações e atendendo os 
seguintes requisitos:  
 

 Data de início do fundo: anterior a 1º de janeiro de 2013; 
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 Ser classificado pela Anbima, como: Ações Livre, Ações Ibovespa Ativo, ou Ações 
Ibovespa Indexado;  

 Não ser um fundo exclusivo e ser aberto a captação; 
 Possuir número de cotistas entre 100 e 1.000; 
 Apresentar taxa de administração entre 1,5% a.a. e 4% a.a;  
 Não apresentar taxa de performance; 
 Apresentar um patrimônio em 2014 entre R$ 2 milhões e R$ 15 milhões; e 
 Ter como benchmark o Ibovespa. 

 
Satisfizeram as condições acima 10 fundos, sendo 4 fundos classificados como Ações 

Ibovespa Ativo, um fundo Ibovespa Indexado, e 5 fundos de Ações Livre. A Tabela abaixo 
apresenta os fundos escolhidos para análise. 
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Tabela 1. Fundos de Ações Selecionados. 

 
Fonte: Autor. 

 
3.2 Dados da Pesquisa 
 
 Para análise das rentabilidades, foram utilizados dados coletados no site da CVM1 e no 
sistema Quantum Axis. Para o cálculo de retorno dos benchmarks, foram obtidos os valores 
históricos do Índice Bovespa e do CDI, extraídos dos sites da BM&F-Bovespa2 e Cetip3. 

O Índice Bovespa foi escolhido como benchmark por ser o indicador de desempenho 
mais importante no mercado brasileiro de ações, pois retrata o comportamento dos principais 
papéis negociados na Bolsa de Valores de São Paulo. Por outro lado, o Certificado de Depósito 
                                                           1 http://www.cvm.gov.br. 2 http://www.bmfbovespa.com. 3 http://www.cetip.com.br. 
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Interfinanceiro (CDI) foi usado como taxa livre de risco. Esse indicador é comparado com a 
rentabilidade de boa parte dos fundos por ser considerado um investimento sem risco no País. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Com base nas informações obtidas, foram calculados a rentabilidade média, o desvio 

padrão e o beta de cada fundo. As taxas de retorno diário dos fundos foram calculadas através da 
variação das cotas, conforme equação abaixo: 

 
Retorno = Ln (C t / Ct-1), Onde: 
 
Ct  = Valor da cota do fundo no dia t. 

Ct-1 =  Valor da cota anterior (dia t – 1). 
 

Figura 3. Retorno dos Fundos Selecionados no Ano. 
Períodos: 2013 e 2014. 

 
 Fonte: Autor 

 
 
 

 
Figura 4. Desvio Padrão Diário dos Fundos Selecionados. 

Períodos: 2013 e 2014. 
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Fonte: Autor 

 
Figura 5. Retorno Médio Diário dos Fundos Selecionados no Ano. 

Períodos: 2013 e 2014. 

 
Fonte: Autor  

Após a realização do cálculo da rentabilidade em distintos períodos, foi possível 
comparar o retorno dos fundos com o benchmark, com base nas Figuras 3, 4 e 5. Nota-se que 



  

34  

sete fundos apresentaram perdas superiores ao desempenho de seu benchmark em 2013 e 2014. 
Apenas três fundos de ações conseguiram superar o Ibovespa, sendo um administrado pela Caixa 
Econômica, e dois administrados pela Geração Futuro.  

  Ocorreu uma extrema volatilidade nos períodos de 2013 e 2014. Um destaque 
interessante é que os desempenhos dos fundos em 2013 apresentaram características de 
“persistência”, pois os fundos que obtiveram um desempenho inferior ao Ibovespa são os 
mesmos nos dois anos analisados. Outro dado observado foi que nenhum fundo superou o 
retorno do CDI no segundo período, corroborando que a renda fixa foi melhor investimento em 
2014.  

Uma análise também foi feita em relação aos betas dos fundos. O beta indica a 
sensibilidade de um investimento em relação à movimentação do mercado, evidenciando sua 
variabilidade (risco).  

As informações para os betas indicam que os fundos analisados adotaram estratégias 
defensivas em relação ao mercado – beta inferior a um –, com exceção do fundo BRB Petrovale 
FIA. Este resultado está de acordo com o conceito de market timing, ou seja, uma vez que o 
mercado estava bastante volátil durante o período de 2013 e 2014, com grandes oscilações, os 
gestores adotaram estratégias de investimento conservadoras. 

Tabela 2 – Betas dos Fundos no período de 2013 e 2014 

 
                 Fonte: Autor Após o cálculo da rentabilidade, do desvio padrão e dos betas dos fundos, foram apurados 
os índices de Sharpe, Treynor, Jensen e Treynor-Mazuy. 
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4.1 Índice de Sharpe 
 

O índice de Sharpe avalia a rentabilidade excedente (prêmio de risco) e o risco de um 
investimento. Através desse indicador é possível saber se o retorno que o fundo teve nos 
períodos analisados compensou o risco. Essa medida foi calculada utilizando a fórmula 
apresentada na seção 2.5.1. O resultado dessa medida é apresentado na Tabela 3. 

No período de 2013, os sete fundos que não superaram seu benchmarck tiveram índice de 
Sharpe negativo, portanto eles não foram eficientes, isso significa que esses fundos tiveram um 
retorno menor que do ativo livre de risco, logo o melhor teria sido investir diretamente no CDI. 
No caso dos fundos que apresentaram o índice de Sharpe positivo, podemos concluir que seu 
retorno foi mais eficiente comparado ao da taxa livre de risco. Em 2014, nenhum fundo superou 
o ativo livre de risco, portanto o índice de Sharpe foi negativo para todos os fundos analisados. 

Tabela 3 – Resultado do índice de Sharpe no período de 2013 e 2014 

 
Fonte: Autor 
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4.2 Índice de Treynor 
 
O índice de Treynor mede o desempenho do fundo, assim como o índice de Sharpe. 

Podemos dizer que ambos levam quase sempre à mesma conclusão, sendo a diferença entre eles 
a medida de risco. Conforme visto na seção 2.5.2, o índice de Treynor utiliza o risco sistemático, 
conhecido como parâmetro beta, ao invés do risco total, usado no índice de Sharpe. Essa medida 
foi calculada através da equação apresentada na seção 2.5.2. O resultado pode ser visto na Tabela 
4. 

Nos dois períodos analisados observamos que o índice de Treynor apresenta o mesmo 
resultado do índice de Sharpe, isso pode ser explicado pelo índice de Treynor ter a mesma 
interpretação e definição semelhante ao índice de Sharpe (mesmo numerador). 

 
Em 2013, os fundos Caixa Multi Setorial FIA, Geração Futuro Duque de Caxias FIA e 

Geração Futuro Meninas Iradas FIA indicam um bom desempenho em 2013, de acordo com os 
modelo de Treynor e de Sharpe, assim como na análise efetuada para a rentabilidade, que indica 
uma boa performance para esses fundos quando comparados ao Ibovespa e ao CDI. 

 
Tabela 4 – Resultado do IT x IS no período de 2013 e 2014 

 
Fonte: Autor 
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4.3 Índice de Jensen 
 
O índice de Jensen foi o último indicador analisado, esse indicador avalia a capacidade 

dos gestores de superar um retorno esperado. A medida foi calculada pela fórmula apresentada 
na seção 2.5.3. O resultado desse índice pode ser verificado na Tabela 5.  
  

Os resultados obtidos apontaram alfas negativos e positivos. Os fundos analisados que 
não tiveram um bom desempenho são os negativos, e os que obtiveram uma boa performance são 
os positivos. Quando o fundo apresenta um alfa positivo, ele indica que a rentabilidade está 
acima do que era esperado para seu nível de risco. O alfa positivo também pode estar relacionado 
à escolha do gestor em selecionar os ativos, possibilitando um retorno maior ao fundo.  

 
 Notamos na Tabela 5, que os três fundos com alfa positivo apresentaram um bom 
desempenho, conforme apresentado também pelo índice de Sharpe e o índice de Treynor, 
validando o desempenho superior desses fundos quando comparados com a taxa livre de risco. 
 

Tabela 5 – Resultado do índice de Jensen no período de 2013 e 2014 

 
Fonte: Autor 
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Tabela 6 – Comparação em 2013 dos índices de Jensen, Sharpe e Treynor  

Fonte: Autor 
 
4.4 Modelo de Treynor – Mazuy  
 

Nesta análise, são observados os resultado de timing dos gestores. A habilidade de market 
timing (medido pelo coeficiente gama) foi calculada no Excel, e obtida através da regressão 
linear para a rentabilidade. 

 Nota-se que, dos 10 fundos analisados, apenas um fundo apresenta gama positivo em 
2013 e os demais fundos tiveram o gama negativo. Em 2014, metade dos fundos apresentaram 
gama negativo, logo esses fundos não apresentaram market timing.  

Os fundos com gama positivo revelam que certamente o timing foi realizado com 
sucesso, mas anulados pela escolha malsucedida de ações, pois os alfas (que medem a habilidade 
de seletividade) para esses fundos são negativos, com exceção do BRB Petrovale FIA, que no 
ano de 2013 obteve um alfa positivo. 

Tabela 7 – Timing no período de 2013 e 2014 

 
Fonte: Autor   
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5. CONCLUSÃO 
 
 O estudo teve como objetivo evidenciar a superioridade dos fundos em relação ao 
Ibovespa ou verificar se acompanham o índice. No primeiro e no segundo intervalo, os índices 
de Sharpe e Treynor, mantiveram os mesmos resultados. Em relação ao resultado do índice de 
Jensen, os fundos apresentaram resultados semelhantes na maioria dos casos analisados, com 
exceção de três fundos em 2013 e dois fundos em 2014, conforme pode ser visto em destaque na 
Tabela 8. Nota-se que três fundos obtiveram retorno positivo em 2013, considerando a análise 
individual de cada indicador, logo, compensaria investir nesses fundos. 

 
Na análise do retorno dos fundos com gestão ativa, classificados como Ações Ibovespa 

Ativo e Ações Livre, apenas três fundos conseguiram confirmar a superioridade em relação ao 
Ibovespa e ao CDI no primeiro período analisado. Os fundos administrados pela Caixa 
Econômica e Geração Futuro evidenciaram maior eficiência, mesmo diante da enorme 
dificuldade no mercado nesse período. Já no segundo período, os mesmos fundos superaram o 
benchmark, mas tiveram retorno menor comparado com o CDI, isso refletiu diretamente nos 
índices de desempenho, onde a maioria dos fundos evidenciaram índices de desempenho 
negativos. 

  
O fundo com gestão passiva apontou retorno e índices de desempenho negativo nos dois 

anos, e isso pode ser explicado por ele acompanhar o índice Ibovespa. Nota-se que em 2013 o 
mercado sofreu um período de grande perda, já em 2014 a variação da rentabilidade foi menor 
em relação ao período anterior, o mesmo ocorreu com o fundo Caixa E-Fundo Ibovespa FIA, que 
apresentou retorno de –15,42% (Ibovespa: –14,76%) em 2013, e –1,50% em 2014 (Ibovespa: 
0,16%). 

  
Os índices de desempenho em 2013 e 2014 indicaram que poucos fundos obtiveram boa 

performance, e uma explicação para este fato pode ser atribuída ao período estudado, com o 
aumento da taxa de juros. Além disso, a grande volatilidade e perdas no mercado acionário da 
Bolsa de Valores refletiram nas medidas analisadas. 
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Tabela 8 – Comparação do resultado em 2013 e 2014 

 
Fonte: Autor 

 
O estudo evidenciou que o risco incorrido na aplicação em fundo de ação nos anos de 

2013 e 2014 não foi compensado pelo retorno obtido, se comparado com os ativos de renda fixa. 
Através dos fundos analisados, não foi possível comprovar a prática de timing, pois o gama foi 
negativo ou ocorreu discordância entre os valores de gama positivo e alfa negativo. 

É importante ressaltar que bons resultados passados não garantem bons resultados 
futuros. Sobre a decisão da gestão passiva e ativa, não foi possível afirmar qual é o tipo de gestão 
mais eficaz, pois verificar somente o resultado final dos índices não traz a garantia da 
permanência de bons desempenhos, e o investidor deve escolher o fundo conforme seu objetivo e 
risco que está disposto a correr, mas se a escolha for a gestão ativa é importante observar se o 
gestor realmente consegue superar o mercado, devido ao alto custo cobrado por essa gestão.  

Para novos estudos propõe-se a utilização de períodos maiores, para obtenção de 
resultados mais precisos e recomenda-se um maior número de fundos observados para análise. 
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