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RESUMO 

Este trabalho busca explorar as formas de gestão de uma carteira de 
investimentos e investigar qual estratégia é mais vantajosa para o investidor que está 
disposto a tomar risco em renda variável. Para isto foi realizada uma análise 
comparativa entre fundos de ações com gestão ativa e passiva, por serem as 
estratégias mais comuns para esse tipo de investimento. O objetivo geral está em 
descobrir se existem vantagens na gestão ativa e se ela é capaz de superar o 
mercado. Por mais que boa parte da literatura diga que não há vantagens, este estudo 
identificou que, para o mercado brasileiro, existe um retorno absoluto maior na gestão 
ativa do que na gestão passiva. Para obter tal resultado, foi realizada uma análise 
comparativa dos últimos dez anos no mercado de fundos de ações do Brasil, onde 
uma amostra de 527 fundos de gestão ativa foi selecionada e comparada ao índice 
Ibovespa para o mesmo período. Foi utilizado o retorno líquido dos fundos e do 
benchmark para extrair os indicadores de performance. Esta pesquisa não trata se a 
vantagem ocorre pela capacidade do gestor em identificar os melhores investimentos 
ou se há ineficiência do mercado local. 

Palavras-chave: Gestão ativa. Gestão passiva. Fundos de investimentos. Sharpe. 
Treynor. Alfa de Jensen 



ABSTRACT 

This study aims to explore the ways of managing an investment portfolio and 
to investigate which strategy is advantageous for investors who are willing to take risks 
in variable income investments. For this, a comparative analysis was made between 
equity funds with active and passive management, as they are the most common 
strategies for this type of investment. The overall objective is to discover whether there 
are advantages to active management and whether it can outperform the market. 
Although much of the literature says that there aren't advantages, this study identified 
that, for the Brazilian market, there is a greater absolute return in active management 
than in passive management. To obtain this result, a comparative analysis of the last 
ten years in the stock fund market in Brazil was performed, with a sample of 527 
actively managed funds selected and compared to the Ibovespa index for the same 
period. The net return of funds and the benchmark were used to extract performance 
indicators. This research doesn't deal with whether the advantage is due to the 
manager's ability to identify the best investments or whether there is inefficiency in the 
local market. 

Keywords: Active management. Passive management. Investment funds. Sharpe. 
Treynor. Jensen's alpha. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, houve grande ampliação do mercado de valores mobiliários 

no Brasil, que hoje oferece diversas opções de produtos aos investidores, tanto 

pessoa física, quanto jurídica. Parte desse crescimento é devido à viabilização do 

acesso aos produtos, negociados através de instituições financeiras e sociedades 

corretoras. Segundo o Boletim Econômico publicado pela Comissão de Valores 

Mobiliários em junho de 2021, o mercado regulado cresceu em R$ 19,25 trilhões, 

aproximadamente1, nos últimos cincos anos (CVM, 2021). 

Com a crescente da oferta de opções de investimentos, a escolha pelos ativos 

que irão compor a carteira do investidor torna-se cada vez mais difícil. Alguns pontos 

devem ser levados em consideração nesse processo como a tolerância ao risco do 

investidor, o retorno esperado e a posição financeira atual (Duarte, 2005). 

Na teoria moderna das carteiras, esse processo é dividido em duas etapas. A 

primeira é a escolha dos ativos que irão compor a carteira, entre ativos de risco, como 

por exemplo ações, e ativos livres de risco, como os títulos de dívida pública. E a 

segunda é a decisão de quanto investir em ativos de risco e quanto investir em ativos 

livres de risco, com o propósito de compor uma carteira ideal ao investidor (Bodie, 

Kane, 2010; Markowitz, 1952). 

Um dos veículos utilizados para a montagem da carteira de investimentos são 

os fundos de investimentos .Quando falamos em fundos, o processo de tomada de 

decisão para selecionar os ativos cabe a um gestor profissional, quem determinará 

qual estratégia adotar, respeitando as características e o regulamento do fundo 

(BM&FBOVESPA, 2017). 

A gestão de fundos de investimento implica em um gestor financeiro 

profissional ou uma equipe de profissionais que monitorará o desempenho da carteira 

de investimentos do fundo e tomará decisões de compra, manutenção e venda dos 

ativos. As estratégias mais comuns na gestão de fundos são a gestão passiva e 

gestão ativa. A gestão passiva procura sempre obter um retorno equivalente ao 

mercado, enquanto a gestão ativa busca superar o mercado (Bodie, Kane, et al 2010). 

1 Segundo o boletim esse resultado consiste em estimativas e inclui as categorias de Renda Fixa, 
Securitização, Renda Variável, Derivativo e Fundos de investimentos. 
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Estudos sobre gestão de carteiras (Berk e Green, 2004; Fama e French, 2010; 

Henriksson, 1990; Varga, 2001) demonstram que os custos da gestão ativa 

associados às informações, transações e taxas de administração, tornam duvidosa a 

real capacidade de um gestor conseguir obter retornos superiores ao benchmark. 

Segundo Varga (2001), só se torna vantajoso incorrer ao risco da gestão ativa se 

houver fortes evidências de que o gestor é capaz de superar o mercado. 

Já existe no meio acadêmico uma ampla discussão em torno da eficácia em 

atuar, ativamente, sobre um fundo de investimentos, através da compra e venda de 

ativos, já que diversos especialistas levantam argumentos e modelos contrários à 

estratégia (Sharpe, 1966;Treynor e Mazuy, 1966; Jensen, 1969), não havendo um 

consenso se a gestão ativa traz resultados superiores à gestão passiva. 

Este trabalho será composto por cinco capítulos, sendo esta introdução o 

primeiro. O segundo anseia estudar a indústria de fundos de investimento no Brasil, a 

tomada de decisão pelos ativos dentro de uma carteira de investimento e as medidas 

de desempenho de um fundo. 

Na sequência, será descrita a metodologia. Parte esta que irá compor o 

terceiro capítulo desta monografia. Em seguida, serão apresentados os resultados de 

pesquisa, formando o quarto capítulo. E o quinto e último capítulo, será composto pela 

conclusão do trabalho. 

Tendo em vista a relevância da pesquisa para as Ciências Econômicas, a 

motivação deste estudo é explorar o mercado de capitais e a teoria moderna das 

finanças, buscando revisar as teorias vigentes na análise de fundos de investimentos 

e aplicá-las em uma análise temporal com dados do mercado, para verificar qual 

gestão tem gerado maiores retornos ao investidor. 

A área financeira é um nicho altamente competitivo, atraindo muitos 

profissionais bem qualificados, inteligentes e bem remunerados, que buscam 

constantemente as melhores informações (Bodie, Kane, et al. 2010). Assim, 

pesquisas como esta, são ricas para estes profissionais. 

A questão da atuação ativa sobre um fundo de investimento é bastante ampla 

e debatida entre os agentes, sendo os principais estudos publicados até hoje, 

aplicados ao mercado financeiro norte-americano. É possível observar uma gama de 
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pesquisas bastante ricas em Sharpe (1966); Treynor e Mazuy (1966) Jensen (1969) 

Henriksson (1990); Berk e Green (2004) e Fama e French (2010). 

No Brasil, temos pesquisas sobre gestão de ativos financeiros, porém ainda é 

um tema com oportunidade de análises. No que refere às informações sobre o 

mercado financeiro do país, os dados são de difícil acesso e as melhores informações 

disponíveis requerem acesso a plataformas e/ou software dedicados à análise de 

dados no mercado financeiro, podendo ser pagos, com valores pouco acessíveis. 

Sendo assim, vale citar também trabalhos como de Brito (2000); Varga (2001); 

Vargas et al. (2008), Milan e Eid (2014), Silva, Roma e Iquiapaza (2020), entre outros, 

que cotribuem para estudos de casos brasileiros, trazendo informações a partir de 

dados da economia local. 

Esta pesquisa é de caráter descritivo e explicativo. Descritivo por investigar 

um conjunto de informações, descrevendo os componentes determinantes na análise. 

Explicativo por identificar os fatores que levam os investidores e gestores a optarem 

pela gestão passiva ou ativa (Silveira e Gerhardt 2009; Gil, 2007). 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa está em analisar qual tipo de gestão de fundos, 

entre passiva e ativa, proporciona melhores retornos reais aos investidores, partindo 

do pressuposto de que ele está disposto a tomar risco, investindo em fundos de 

investimentos de renda variável. 

Os objetivos específicos são divididos em três. O primeiro é compreender 

como funciona a Indústria de fundos no Brasil e definir os agentes desse setor. O 

segundo é o processo de composição do portfólio de investimentos e a mensuração 

de desempenho. O terceiro, e último, é a comparação dos resultados dos fundos de 

gestão ativa e gestão passiva. 
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2 A INDUSTRIA DE FUNDOS, A TEORIA MODERNA DAS CARTEIRAS E OS 

INDICADORES DE DESEMPENHO 

Existem diversos tipos de fundos de investimentos no Brasil, cada um com 

seu próprio regimento e autorregulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Podem ser fundo indexados, visando ganhos próximos ao equilíbrio de mercado, 

baseado em um índice de referência. Esses fundos performam dentro da média do 

desempenho dos ativos e tem gestão passiva (Duarte, 2005). Também são 

conhecidos como fundos referenciados, por buscarem desempenhos próximo ao 

índice de referência ou benchmark. 

Ao escolher um fundo com gestão ativa, o investidor busca obter ganhos 

superiores ao benchmark. Para auxiliar no processo de gestão dos fundos, é 

necessário saber como a indústria de fundos funciona no Brasil e como é feito o 

processo de tomada de decisão para a escolha de uma carteira de investimentos. 

2.1 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 

Os fundos de investimentos são conhecidos como modalidade de 

investimentos coletivos 2. São construídos como condomínios, onde um grupo de 

investidores juntam recursos para aquisição de ativos e valores mobiliários, utilizando 

das vantagens do investimento coletivo para rentabilização dos seus ativos 

(BM&FBOVESPA, 2017). Hoje os fundos de investimentos no Brasil são regulados 

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que dispõem da Instrução 555 para 

constituição, administração, funcionamento e a divulgação de informações dos fundos 

(CVM, 2014). 

Nos fundos, existem três papéis importantes a serem destacados: o gestor, o 

administrador e o cotista. Segundo a Instrução CVM N° 555, o gestor é a pessoa 

natural ou jurídica autorizada ao exercício profissional de administração de carteiras 

contratada pelo administrador, em nome do fundo, para realizar uma gestão 

profissional. O administrador, é a pessoa jurídica autorizada ao exercício profissional 

de administração de carteiras e responsável pela administração do fundo. O cotista, é 

2 Existem fundos exclusivos, comum único investidor e não iremos tratar deles neste trabalho. 
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o que adquire cotas de um fundo de investimento, a partir da inscrição no livro de 

cotistas do fundo (CVM, 2014). 

A indústria de fundos no Brasil tem uma regulação e autorregulação bastante 

robusta, sendo importantes detentores da poupança dos investidores brasileiros. O 

sucesso dos fundos no Brasil surge devido ao acúmulo de recursos, já que o capital 

investido por cada cotistas é somado aos recursos dos demais. Com isso, os cotistas 

são beneficiados pelos ganhos de escala, de diversificação de risco e da liquidez das 

aplicações (Castro, 2013; Filgueira, 2014). 

O investidor, a partir da compra da cota, concorda com as regras de 

funcionamento do fundo como os valores, os horários e prazos de liquidação das 

aplicações e dos resgates, como a alocação dos recursos e a divisão das despesas. 

O investidor passa a ter os mesmos direitos que os demais cotistas, 

independentemente da quantidade de cotas adquiridas. A cota corresponde a uma 

fração do patrimônio líquido do fundo de investimento, sendo a referência nas 

aplicações e resgates. Os ativos e operações, líquidos dos custos e taxas 

operacionais, compõe o patrimônio líquido (BM&FBOVESPA, 2017). 

O Consolidado Histórico de Fundos de Investimento, publicado mensalmente 

pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(ANBIMA), apresenta informações sobre o patrimônio líquido e a capitação líquida dos 

fundos de investimentos no país, dentre outros dados. Segundo o documento, o 

patrimônio líquido dos fundos de investimentos em julho de 2021 foi de R$ 6,5 bi, 

superando as marcas registradas até então. Conforme é possível analisar no gráfico 

2-1. Ao comparar a capitação líquida acumulada dos fundos, segregada por classes 

de renda fixa e ações, a renda fixa apresenta o maior valor acumulado histórico, 

chegando ao patamar de R$ 150,6 bi em julho de 2021, enquanto os fundos em ações 

atingiram o acumulado de R$ 5 bi, representando uma queda de 91,5% se comparado 

a dezembro do ano anterior. Esse resultado pode ser interpretado como uma queda 

da popularidade da classe de ações, após os últimos acontecimentos históricos de 

2021. Porém, se observarmos ao longo dos anos, podemos notar a forte tendência de 

alta, nos fundos de investimentos em ações. Essa informação justifica parte da 

relevância deste estudo, pois as informações são muito importantes na construção 

das expectativas, inclusive frente a compra e venda de ativos. 
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Gráfico 2-1: Patrimônio líquido dos fundos de investimentos no Brasil entre Dez-2006 e Jul-2021 
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Fonte: Consolidado Histórico de Fundos de Investimento (ANBIMA, 2021) 

Gráfico 2-2: Comparação entre a capitação líquida acumula por classes de renda fixa e 
ações entre Dez-2002 e Jul-2021. 

Acumulado renda fixa x ações (R$ milhões) 
200.000,0 

150.000,0 

M 
•CO¬R 

M 
E 
O 

< 
I 

M 
U 
< 

100.000,0 

50.000,0 

(50.000,0?" 

•Renda Fixa 4 

Ações 

(100.000,0) 
TEMPO 

Fonte: Consolidado Histórico de Fundos de Investimento (ANBIMA, 2021) 

Os fundos de investimentos são divididos em quatro classes: Fundos de Renda 

Fixa; Fundo de Ações; Fundo Multimercado e Fundo Cambial (CVM, 2014). 

Os Fundos de Ações são também conhecidos como fundos de renda variável 

e têm como principal fator de risco, a variação dos preços das ações no mercado. 
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Segundo o instrumento 555, os fundos em ações devem compor ao menos 67% do 

seu patrimônio líquido em ações negociadas no mercado organizado 3; bônus ou 

recibos de subscrição 4 e certificados de depósito de ações a partir de negociação em 

mercado; cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice de ações; e 

certificados de depósito de ações BDR (Brazilian Depositary Receipt). 

2.2 A CONSTRUÇÃO DA CARTEIRA ÓTIMA E A TEORIA MODERNA DAS 

CARTEIRAS 

Superar o benchmark é o principal objetivo da gestão ativa, mas a literatura é 

controversa e não chegou em uma conclusão sobre a contribuição da administração 

de carteiras no desempenho do fundo. Vários estudos têm evidenciado uma gestão 

ativa com desempenho inferior aos benchmarks, na última década. Estudos 

apresentados por Sharpe (1966), Treynor & Mazui (1966) e Jensen (1968) 

identificaram que a gestão ativa tem desempenho abaixo da gestão passiva, evidencia 

que as habilidades do gestor não são capazes de superar o mercado. 

Uma das principais atividades do gestor é decidir quais ativos irão compor a 

carteira e com qual frequência irá comprar e vender esses ativos. A prática de compra 

e venda define a rotatividade da carteira, também conhecida como turnover (Silva, 

Roma e Iquiapaza, 2020). 

Usando os parâmetros de risco e retorno esperados ao modelo de utilidade, 

obtém-se a alocação ótima de capital entre a carteira de títulos de risco e o título livre 

de risco. Como este estudo trata de fundos de investimentos em ações, parte-se do 

pressuposto que o investidor está disposto a tomar risco, pois já foi tomada a decisão 

em investir em renda variável. Na teoria clássica de finanças, todo investidor tem 

aversão ao risco, o que muda de um investidor para o outro é quão avesso ao risco 

ele é (Bodie et al, 2010; Egea, 2008). 

3 Mercados organizados de valores mobiliários são compostos pela bolsa de valores, bolsa de 
mercadorias e futuros e mercados de balcão organizados, autorizados a funcionar pela CVM, nos 
termos de cada instrução específicamente. (CVM, 2014) 

4 É um produto que comprova que o direito de subscrever os ativos foi exercido pelo seu titular. Os 
recibos podem ser negociados no mercado a vista até sua transformação em ações, quando também 
são extintos. 
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O ativo livre de risco é um índice de referência no mercado e pode ser emitido 

pelo governo, em forma de título de dívida pública. Um título de dívida perfeitamente 

indexado e livre de risco, oferece ao investidor uma taxa de juros real garantida se o 

vencimento do papel for idêntico ao prazo pelo qual o investidor deseja manter o título. 

Mesmo títulos de dívida indexados estão sujeitos ao risco da taxa de juros, pois a taxa 

de juros real, muda de forma imprevisível com o passar do tempo (Bodie et al, 2010). 

Tomando como base a taxa básica de juros do Brasil, a Selic, é possível 

observar a variação ao longo dos anos. 

Gráfico 2-3: Evolução da taxa básica de juros no Brasil. 

Fonte: Taxa de juros básica - Histórico (Bacen, 2021) 

Como trataremos de ações neste trabalho e o índice de referência adotado 

será o Ibovespa, vale observar a variação do índice nos últimos dez anos. 
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Gráfico 2-4: Variação do Ibovespa nos últimos dez anos. 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora, com fonte de dados da plataforma Quantum Axis (2021). 

2.2.1 Alocação de ativos em uma carteira e o prêmio do risco 

Em um caso genérico, onde há um ativo de risco e um ativo livre de risco, para 

compor uma carteira é necessário escolher qual proporção será investida em cada um 

dos ativos. A taxa básica de retorno de uma carteira genérica, é a taxa livre de risco. 

Assim, o investidor ao optar por ativos de risco, espera um prêmio pelo risco que 

equivale à taxa de retorno esperada do ativo de risco, menos a taxa livre de risco. 

Como os investidores são em alguma medida avessos ao risco, não se dispõe a 

assumir uma posição de risco sem um prêmio positivo (Bodie, Kane, et al. 2010). 

Considerando uma carteira C, o retorno esperado da carteira será a taxa livre 

de risco somada ao produto do prêmio pelo risco e o desvio-padrão da carteira sobre 

o desvio-padrão do ativo de risco. As diversas combinações de oportunidades de 

investimentos são representadas pela linha de alocação de capital (LAC), apresentada 

no Gráfico 2-5. O coeficiente angular dessa reta representa o retorno incremental, por 

risco incremental, equivalente ao índice de retorno por volatilidade, também conhecido 

como índice de Sharpe. 

Coeficiente angulari LAC 

E(r) - r f 
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Gráfico 2-5: Linha de alocação de capital 
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Fonte: gráfico elaborado pela autora, com fonte de dados do apêndice, obtidos em 
Bodie, Kane, et al. 2010 

2.2.2 Curva de Indiferença e a carteira ótima 

As curvas de indiferença de um investidor relacionam retorno e risco, de 

acordo com a preferência. O eixo das abcissas é o retorno médio estimado e o eixo 

das ordenadas o risco, calculado através do desvio-padrão. 

O gráfico, contendo as curvas de indiferença, variam de um investidor para 

outro, podendo mudar para o mesmo investidor em tempos diferentes. Quanto mais 

inclinada for a curva de indiferença, mais aversão ao risco existe. É possível verificar 

as diferenças de um investidor para outro no gráfico abaixo, onde temos dois 

investidores, um com índice de aversão ao risco igual a dois, A=2, e outro com maior 

aversão ao risco, A=4. Há dois níveis de utilidade, U= 0,05 e U=0,09. O intercepto das 

curvas de indiferença são nos pontos 0,05 e 0,09 no eixo das abcissas, 

correspondendo ao nível de utilidade da curva. Qualquer investidor optará pela 

carteira na curva de indiferença mais alta, para determinado grau de aversão, que é 

equivalente a maior utilidade, pois curvas de indiferença mais altas, oferecem maior 

retorno esperado para qualquer nível de risco (Bodie, Kane, et al. 2010). 
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Gráfico 2-6: Curvas de indiferença 
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Fonte: gráfico elaborado pela autora, com fonte de dados do apêndice, obtidos em 

Bodie, Kane, et al. 2010. 

Gráfico 2-7: Curvas de indiferença, LAC e carteira ótima. 
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Kane, et al. 2010. 
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Para encontrar a carteira ótima, é necessário maximizar a curva de indiferença. 

Ao sobrepor as curvas de indiferença ao conjunto de oportunidade representado por 

LAC, é possível localizar a curva de indiferença mais alta que tangência a LAC. Esse 

ponto de tangência é a representação gráfica do retorno esperado e do desvio-padrão 

da carteira ótima. 

2.2.3 Teoria moderna das carteiras e fronteira de eficiência 

A teoria moderna das carteiras teve início em 1952 com a publicação de Harry 

M. Markowitz, onde o processo de construção da carteira de investimento é dividido 

em duas etapas. A primeira é observar o comportamento do mercado para formar as 

expectativas dos preços futuros dos ativos, a fim de compor uma carteira de ativos de 

risco. A segunda é quanto investir em ativos de risco e quanto investir em ativos livres 

de risco, definindo a composição da carteira de investimento (Markowitz, 1952). 

Para Markowitz (1952), o investidor deve buscar maximizar os retornos 

esperados e minimizar a variância do retorno. Seu modelo sugere a redução da 

variância através da composição de um portifólio diversificado entre ativos de risco e 

ativos livres de risco. Em seu artigo, ele demonstra que a correlação positiva entre os 

ativos de uma carteira implica na não diversificação, não minimizando a variância dos 

retornos. Diversificar uma carteira de investimentos não seria apenas aplicar todo seu 

recurso no investimento com maior retorno esperado, mas procurar por ativos 

negativamente correlacionados. Para isso, é necessário considerar a média e a 

variância dos retornos esperados como parâmetros de seleção (Markowitz, 1952). 

Logo, o investidor é incapaz de decidir entre uma carteira livre de risco e uma 

carteira de risco, sem antes saber o retorno esperado e o grau de risco dos ativos. 

Conhecer a relação entre risco e retorno é parte fundamental no processo de seleção. 

2.3 A GESTÃO ATIVA E OS INDICADORES DE PERFORMANCE 

Nos fundos de gestão ativa, o processo de seleção dos ativos que irão compor 

a carteira do fundo cabe ao gestor. Logo, descobrir se há um gestor capaz de superar 

o mercado, faz parte da tomada de decisão do investidor entre um fundo passivo ou 
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ativo. Segundo Vargas (2001), o gestor capaz de superar o mercado é aquele que tem 

acesso às melhores informações e/ou um modelo que processa de maneira mais 

eficiente as informações disponíveis, esses fatores que possibilitam retornos acima 

do mercado, podendo justificar uma gestão ativa de fundos de investimento. 

Existe na teoria das finanças a hipótese de mercados eficientes, que afirma 

que os ativos são negociados no mercado a um preço justo, que representa o valor 

intrínseco do ativo. Logo, se partirmos da hipótese de mercados eficientes, não seria 

vantajoso incorrer em uma gestão ativa, pois não existiria um gestor capaz de 

identificar um erro de precificação (Bodie, Kane, 2010) . 

Uma pesquisa recente de Fama e French (2010) estuda possibilidade de uma 

carteira com rendimentos líquidos acima do mercado. Segundo os autores, espera-se 

que os investidores passivos obtenham retornos também passivos, ou seja, retornos 

próximos à carteira de mercado. E os investimentos ativos devem ser uma soma de 

zeros, onde o alfa (retorno anormal) é zero antes dos custos incorridos com a gestão 

ativa. Logo, se um investimento ativo tiver um alfa positivo antes dos custos, será às 

custas de outro investimento ativo. Seguindo o equilíbrio de mercado e a aritmética 

da gestão ativa de Sharpe (1991), em termos de retornos líquidos ao investidor, o 

investimento ativo deverá ser uma soma de retornos negativos (Fama; French, 2010). 

O gestor de um fundo passivo realiza aplicações mirando o índice de 

referência ou benchmark, a fim de trazer a rentabilidade do fundo próxima à do 

mercado. Os benchmarks utilizados podem ser, por exemplo, o CDI, quando se trata 

de fundos de renda fixa, ou o Ibovespa, para os fundos de investimentos em ações. 

O índice Ibovespa reflete o comportamento das cestas de ações mais negociadas na 

Bolsa de Valores e é apurado a cada quatro meses para escolher um novo conjunto 

de ações, que representam melhor o mercado (BM&FBOVESPA, 2017). 

A gestão ativa utiliza da prática de rotatividade de ativos em uma carteira de 

investimento na expectativa de obter uma rentabilidade acima do equilíbrio de 

mercado. Essa prática também é conhecia no mercado como turnover. A gestão é 

caracterizada pelas constantes compras e vendas de ativos de uma carteira. O 

pressuposto dessa atividade é de que os gestores de fundos com gestão ativa 

possuem a capacidade de identificação de bons investimentos ou experiência 

suficiente para que sua atuação sobre a composição das carteiras, proporcione 
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desempenhos positivos. No meio acadêmico e profissional, é bastante discutido qual 

é a real capacidade de um gestor superar os ganhos financeiros de uma carteira de 

mercado (Milan e Althaus, 2019; Milan e Eid, 2014; Santos, 2020). 

Segundo Henriksson (1990), a obtenção de retornos superiores aos do 

mercado, a partir de previsões de cenários futuros, viola a hipótese dos mercados 

eficientes e tem fortes implicações sobre a teoria das finanças, pois infringe os 

princípios da construção da carteira ótima, a existência de preços de equilíbrio dos 

ativos e outras implicações financeiras. 

Para Berk e Green (2004), um grande mistério enfrentado pelo mundo 

financeiro é porque os agentes intermediários aparentam ser muito bem remunerados, 

mesmo existindo a incerteza de que eles agregam valor por meio de sua atividade na 

gestão dos fundos. Os autores utilizam da pesquisa de Jensen (1968), a qual 

demostra que há poucas evidências quanto a capacidade dos gestores de fundos 

mútuos superarem os benchmarks de fundos passivos. Complementar a isso, os 

autores, constataram que os desempenhos relativos dos gestores de fundos mútuos 

são bastante imprevisíveis. Enquanto os investidores dos fundos mútuos buscam 

sempre o melhor desempenho, as evidências são de que o desempenho não é 

persistente, podendo estar o desempenho superior, mais relacionado à sorte do que 

a habilidade superior entre um gestor e outro (Berk e Green, 2004). 

O modelo desenvolvido por Berk e Green (2004) fornece um benchmark que 

avalia a relação entre os retornos e fluxo dos fundos. O modelo adota a premissa de 

que bons gestores que geram retorno, atraem investidores para aplicar recursos no 

fundo, entretanto, com o aumento do patrimônio, aumentam também os custos. 

Assim, o fundo capta recursos até que o retorno se torne negativo. De forma análoga, 

fundos com o retorno esperado negativo, tendem a sofrer resgates (Berk e Green, 

2004; Kanai, 2013). 

No trabalho de Silva, Roma e Iquiapaza (2020), os autores exploram a relação 

entre o Turnover da carteira e o desempenho de fundos de investimentos em ações 

no Brasil. Os resultados das estimativas apontaram para existência de relação positiva 

entre o turnover da carteira e o desempenho dos fundos. A pesquisa analisou 130 

fundos negociados na bolsa brasileira, pelo período de janeiro de 2012 e janeiro de 



31 

2018 e concluiu que os gestores são capazes de identificar mispricing5 do mercado, 

negociando em busca de rentabilidade superior quando há mais oportunidades de 

lucros (Silva, Roma e Iquiapaza, 2020). 

2.3.1 INDICADORES DE PERFORMANCE 

Os indicadores de desempenho são o que possibilitam tanto ao gestor, quanto 

ao investidor, avaliar um fundo. O modelo de média-variância de Markowitz inicia uma 

avaliação de fundos em que incorpora o risco. Se o retorno esperado de um fundo é 

tão grande quanto seu risco, então a inclusão da medida de risco na avaliação do 

fundo permite verificar de melhor maneira quanto do retorno foi proporcionado pelo 

risco assumido e quanto veio do talento ou da sorte do gestor em relação ao mercado 

(Varga, 2001). 

Entre as estatísticas de avaliação de performance mais conhecidas, estão o 

índice de Sharpe, publicado em 1956, que é amplamente utilizado na indústria de 

fundos de investimento por incorporar o risco na avaliação do retorno de um 

investimento. 

No caso dos fundos a taxa de retorno líquida costuma ser definida como o 

valor final menos o valor inicial, sobre o valor inicial: 

Qi 
Re = 7 T - - 1 

Onde: 
Q0 é o valor da cota na data t. 
Q 1 é o valor da cota ao final de t. 
Re é a taxa de retorno. 

2.3.1.1 Índice de Sharpe 

O Índice de Sharpe avalia a performance dos fundos de investimentos através 

do cálculo que relaciona o risco e o retorno de um fundo. O índice é derivado da 

5 Erro de precificação do mercado. 
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equação do Efeito Tobin, equação essa que compara o retorno anual de um fundo 

menos a taxa livre de risco, sobre o desvio-padrão (Sharpe, 1966). 

O cálculo do índice é representado pela fórmula abaixo: 

'Sharpe —

 a 

Rf é a taxa livre de juros. 

Re é o retorno esperado do fundo. 

ac desvio-padrão ou volatilidade da carteira. 

Assim a razão de Sharpe é dada conforme abaixo, onde relaciona o prêmio do 

risco, com o Risco total da carteira (ac). 

prêmio do risco 
razão de Sharpe= : — — — 

risco total 

O prêmio do risco consiste no benefício em incorrer no risco. A razão de Sharpe 

maximiza o prêmio do risco quando o risco total for mínimo. Essa razão é bastante 

utilizada, pois permite classificar um grupo de fundos através da ordenação do seu 

desempenho, já que, quanto maior for a razão de Sharpe de um fundo de 

investimento, melhor o seu desempenho referente ao período calculado. Mas se 

acaso a razão de Sharpe for negativa, ela não deve ser aplicada na ordenação de 

fundos (Duarte, 2005). 

2.3.1.2 Índice de Treynor 

O Índice de Treynor mede o excesso de retorno por unidade de risco 

sistêmico. Esse índice é muito utilizado em conjunto com o de Sharpe. Inclusive, uma 

curiosidade, Treynor foi tutorado por Modigliani, colega de trabalho de Willian Sharpe. 

Logo, as teorias se correlacionam de maneira a eliminar os Erros Sistêmicos, que 

encontramos em muitas regressões hoje no mercado. Esse índice é calculado pela 

fórmula abaixo: 
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I R e " R / 
'Treynor p 

Re é o retorno esperado do ativo. 

Rf é o retorno do ativo livre de risco. 

p é o coeficiente beta ou risco sistêmico do ativo. 

2.3.1.3 Índice de Modigliani 

O indicie foi criado pelo italiano Franco Modigliani e sua neta Leah Modigliani 

em 1997, com o propósito de ajustar o risco de uma carteira ao risco do mercado 

(benchmark). 

IMP = O 1 (RP- Rf) + Rf  a p 

aM = desvio padrão anualizado do retorno do mercado. 

ap = desvio padrão anualizado do retorno do portfólio ou carteira. 

Rf = ativo livre de risco de risco. 

Rp = retorno do portifólio. 

Ao calcular o Erro! Fonte de referência não encontrada. de Madigliani de u 

ma carteira ou fundo de investimento, o gestor encontra o retorno do fundo caso sua 

taxa fosse equivalente ao de mercado. A melhor forma de expressar o índice, é por 

meio de porcentagem. Esse índice tem a mesma base teórica que o Índice de Sharpe, 

são diretamente proporcionais e são utilizados para ranquear fundos (Filho e Sousa, 

2015). 

2.3.1.4 Alfa de Jensen 

O Alfa de Jensen mede o excesso de retorno do fundo dado o grau de risco 

de mercado assumido por ele (Varga, 2001). A seguir está a expressão algébrica: 

cte = Re- [RF + Be((RM) - RF) + ee 
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Onde: 

ap é o Alfa de Jensen. 

Bp é o risco sistêmico. 

Rp é a taxa de retorno do portfólio. 

RM é a taxa de retorno do benchmark6. 

Rf é a taxa livre de risco. 

£p é o erro. 

6 Milan e Althus (2019). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Tendo em vista que o objetivo geral desta pesquisa está em verificar qual tipo 

de gestão de fundos proporciona melhores retornos, será construída uma carteira 

ativa e iremos comparar o seu desempenho ao da gestão passiva. Como a gestão 

passiva busca acompanhar o desempenho do índice de referência, o desempenho do 

benchmark será utilizado, representando a estratégia passiva. Essa metodologia pode 

ser observada também em Berk e Green (2004). 

Para a construção da carteira ativa, foi selecionada uma carteira com os 527 

fundos de gestão ativa, que sobreviveram nos últimos 10 anos e permaneceram em 

funcionamento durante todo o período. 

Na extração de dados, foi necessário optar por uma plataforma com dados 

históricos do mercado de ações, que tivesse dados sobre fundos de investimentos em 

ações, especificamente. A plataforma utilizada neste trabalho foi a Quantum Axis, que 

disponibiliza os dados de todos os ativos do mercado nacional, entre outros, 

possibilitando a comparação entre os fundos de investimentos. 

Como se pretendia buscar todos os fundos em funcionamento, abertos há 

pelo menos 10 anos e que tivessem gestão ativa, a primeira medida aplicada para 

conseguir filtrar os dados foi a "classificação ANBIMA" dos fundos. A princípio, foram 

selecionados todos os fundos de ações e excluídos a subcategoria de ações fechado, 

ações FMP-FGTS, ações Ibovespa indexado, ações IBRX indexado, ações indexadas 

e ações setoriais privatização Petrobras recursos próprios. Esse filtro foi aplicado com 

o objetivo de retirar da população os fundos indexados e os fundos com características 

específicas, restando apenas a categoria de fundos ativos, um total de 5.357 fundos. 

Abaixo está a tabela com a categoria, subcategoria e descrição utilizada pela 

ANBIMA, para categorizar os fundos. 
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Tabela 3-1: Categorias, subcategorias e descrição dos fundos de ações segundo a ANBIMA. 

Categoria Subcategoria Descrição 

Indexado Índices Têm como objetivo replicar as variações de indicadores de referência 
do mercado de renda variável. 

Valor/ 
Crescimento 

Buscam retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das 
ações negociadas esteja abaixo do "preço justo" estimado (estratégia 
valor) e/ou aquelas com histórico e/ou perspectiva de continuar com 
forte crescimento de lucros, receitas e fluxos de caixa em relação ao 
mercado (estratégia de crescimento). 

Dividendos 
Fundos que investem em ações de empresas com histórico de 
dividend yield (renda gerada por dividendos) consistente ou que, na 
visão do gestor, apresentem essas perspectivas. 

Sustentabilidade 
/ Governança 

Fundos que investem em empresas que apresentam bons níveis de 
governança corporativa, ou que se destacam em responsabilidade 
social e sustentabilidade empresarial no 
longo prazo, conforme critérios estabelecidos por entidades 
amplamente reconhecidas pelo mercado ou supervisionados por 
conselho não vinculado à gestão do fundo. 

Ativo 

Small Caps 

Fundos cuja carteira é composta por, no mínimo, 85% em ações de 
empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações 
do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativamente 
baixa capitalização de mercado. 

Índice Ativo 

Fundos que têm como objetivo superar o índice de referência do 
mercado acionário. Estes fundos se utilizam de deslocamentos táticos 
em relação à carteira de referência 
para atingir seu objetivo. 

Setoriais 

Fundos que investem em empresas pertencentes a um mesmo setor 
ou conjunto de setores afins da economia. Estes fundos devem 
explicitar em suas políticas de investimento os critérios utilizados para 
definição dos setores, subsetores ou segmentos elegíveis para 
aplicação. 

Livres 
Fundos sem o compromisso de concentração em uma estratégia 
específica. A parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativos, 
desde que especificados em regulamento. 

FMP-FGTS De acordo com a regulamentação vigente. 

Específicos 
Fechado de 

ações 
Fundos de condomínio fechado regulamentados pela Instrução n° 555 
da CVM. 

Mono Ações Fundos com estratégia de investimento em ações de apenas uma 
empresa. 

Fonte: Anbima (2015). 
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A segunda medida foi a "situação atual", filtrando apenas os fundos em 

funcionamento normal. Esse filtro foi aplicado para eliminar da população os fundos 

encerrados ou inativos, pois é pretendido comparar as carteiras ao longo dos dez anos 

e caso algum fundo tenha fechado ou encerrado durante o período, a seleção poderia 

ser prejudicada, assim como os resultados. Após a aplicação desse filtro, restaram 

3.347 fundos. 

A terceira medida foi a "data de registro" igual ou inferior a 01 de janeiro de 

2011. Esse filtro buscou utilizar apenas fundos em funcionamento há pelo menos 10 

anos e pretende minimizar o viés de sobrevivência. O resultado foi um total de 544 

fundos. Nesse ponto, podemos observar a baixa taxa de sobrevivência dos fundos de 

gestão ativa, pois ao longo do período, apenas 16% têm idade superior ou igual a 10 

anos. 

Assim foi selecionada a carteira que será utilizada como um dos objetos de 

estudo neste trabalho. 

Após delimitar os fundos que formariam a carteira ativa, foram selecionados 

os parâmetros utilizados na análise. Na aba de relatórios do Quantum, a primeira 

medida quantitativa selecionada foi o patrimônio líquido médio anual. O patrimônio 

líquido médio anual são os ativos e operações, líquidos dos custos e das taxas 

operacionais mensais, somados e divididos pelo período, ou seja, por doze meses. 

Esse parâmetro traz a quantidade de recursos disponíveis pelo fundo. 

A segunda medida escolhida foi o retorno líquido anual, calculada a partir da 

variação da cota no mercado. Foi utilizada a variação média anual, que consiste no 

retorno líquido do fechamento de cada mês, somados e divididos pelo período de doze 

meses. Essa será a principal medida utilizada na avaliação de desempenho dos 

fundos de investimentos, conforme em Bodie et al., (2010), Sharpe (1966), Fama e 

French (2010), entre outros autores. 

O período total escolhido foi de dezembro de 2011 a dezembro de 2020, 

correspondendo a dez anos de análise, que chamaremos de t. Ter um período de 

longo prazo, para esse tipo de estudo, traz mais informações sobre o comportamento 

da carteira e do benchmark, auxiliando na comparação entre eles. 
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No momento de utilizar os dados, foi observado que dezessete fundos não 

continham a medida de patrimônio líquido e/ou de retorno líquido em algum dos anos 

e, por isso, foram excluídos da análise. Assim, a carteira de gestão ativa final ficou em 

527 fundos, distribuídos entre as subcategorias da ANBIMA, conforme abaixo. 

Tabela 3-2: Amostra final dos fundos de investimentos de gestão ativa 

Subcategorias ANBIMA Quantidade 
Ações Livre 238 

Ações Índice Ativo 97 
Ações Investimento no Exterior 67 

Ações Valor/Crescimento 35 
Ações Small Caps 24 
Ações Dividendos 22 

Ações Sustentabilidade/Governança 21 
Ações Setoriais 20 

Multimercados Investimento no Exterior 3 

Total Geral 527 
Fonte: tabela elaborada pela autora, com fonte de dados do Quantum Axis. 

A amostra selecionada irá compor a carteira de gestão ativa (A), o índice de 

referência utilizado será o índice Ibovespa (Ibov) e a taxa livre de risco será o CDI. 

O retorno da carteira já está líquido das taxas de administração e performance 

dos fundos, pois tratam da cota a valor de mercado, como em Milan e Althaus (2019). 

Para realizar a análise comparativa entre as carteiras, será avaliado o 

desempenho da carteira A e comparado ao índice Ibovespa no período t. Será 

realizada a estatística descritiva do patrimônio líquido e dos retornos, para verificar 

qual opção é mais vantajosa ao investidor. Também será aplicado o teste t-student, 

para verificar se a média dos retornos entre a carteira A e Ibov é estatisticamente 

diferente de zero. 

Na segunda parte da análise, serão construídas duas carteiras, uma com os 

10 fundos que melhor performaram, segundo o índice de Sharpe, e uma com os 10 

fundos que pior performaram, segundo o prêmio pelo risco. Também será aplicada a 

análise dos indicadores e o teste t para auferir qual das duas tem o melhor 

desempenho. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Para realizar a análise comparativa entre a carteira A e o benchmark, foi 

utilizada a estatística descritiva, em termos absolutos, do patrimônio líquido, do 

retorno líquido da carteira ativa, do índice Ibovespa e da taxa livre de risco, o CDI. O 

retorno foi ponderado pelo patrimônio líquido, para dar mais peso aos fundos maiores, 

que disponibilizam de mais recursos. 

A partir da estatística descritiva do patrimônio líquido e dos retornos, foi 

possível observar que a carteira A obteve, na média, retornos superiores ao 

benchmark e ao CDI, enquanto o benchmark teve resultados inferiores à carteira A e 

ao CDI. Com isso, o prêmio do risco do benchmark, quando a taxa livre de risco é o 

CDI, se mostrou negativo para o período. Outro ponto foi o desvio-padrão, que 

mensura o risco da carteira, em que o Ibov apresentou o maior do período, medido 

em 19,36%. Como observado na literatura (Bodie et al, 2010), a taxa livre de risco não 

tem desvio-padrão igual a zero, logo o risco não é nulo, porém é menor, quando 

comparado à ativos da classe de renda variável. Essa premissa foi verificada neste 

estudo, já que, para o recorte de tempo escolhido, o desvio-padrão do CDI foi em 

3,07%. 

Tabela 4 -1 : Estatística descritiva da carteira A, do índice Ibovespa e do CDI. 

Variáveis Média Mediana Desvio Padrão Mín Máx 
Patrimônio líquido (A) R$ 194,68 M R$ 48,31 M R$ 591,39 M R$ 487,48 K R$ 14 Bi 

Retorno líquido (A) 12,31% 10,81% 15,63% -4,91% 39% 
Ibovespa 7,29% 5,16% 19,36% -18,11% 38,94% 

CDI 8,71°% 8,80% 3,07% 2,72% 13,17% 

Fonte: elaborado pela autora. 

Foi realizado o teste t-student, em que a hipótese nula (H0) seria que a média 

dos retornos dos fundos de gestão passiva são superiores à de gestão ativa. Os dados 

utilizados foram a média dos retornos da carteira A e a média dos retornos do 

Ibovespa. O resultado do teste bicaudal, com 5% de significância, foi "rejeita H0". 

Logo, foi verificado que a diferença entre as médias é diferente de zero. Assim, aceita 

a hipótese alternativa (H1), em que na média os retornos da gestão ativa são 

superiores ao da gestão passiva. Na tabela 4-2 estão os resultados do teste. 
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Tabela 4-2: Resultado teste t-student: carteira A versus Ibovespa. 

Variáveis Valores 
Média 5,03%  

Desvio padrão 0,07 

t calculado 16,37 

t tabelado 1,96  

Fonte: elaborado pela autora. 

Para realizar a comparação entre fundos, a literatura fornece alguns 

instrumentos, como os indicadores de desempenho, já apresentados na revisão 

bibliográfica. Os indicadores de desempenho possibilitam classificar fundos, avaliar 

se o desempenho é superior ao índice de referência e comparar fundos entre si. Os 

indicadores utilizados na comparação da carteira A ao mercado são os Índices de 

Sharpe, Índice de Treynor e o Alfa de Jensen. Como o Alfa de Jensen e o Índice de 

Treynor utilizam o risco sistêmico, calculado por beta (Bp), iremos considerar neste 

trabalho o valor de 0,72 para o beta. O dado foi extraído da plataforma Quantum Axis 

e equivale a média do risco sistêmico dos ativos na carteira A para o período t. 

A Tabela 4-3 traz a estatística descritiva dos indicadores de desempenho da 

carteira A em relação ao Ibov. Segundo a comparação feita através da estatística 

descritiva, a carteira A obteve retornos positivos para todos os indicadores de 

desempenho. 

A relação de risco/retorno total, medida pelo índice de Sharpe, foi o resultado 

mais expressivo, ficando em média 0,44, para o período. A interpretação desse 

resultado é que, ao optar pela carteira A, o investidor tem na média, um retorno 

incremental de 0,44 por unidade de risco total assumido. O retorno absoluto da carteira 

A sobre Ibov, foi em média 5%. Quando introduzido o risco sistêmico, o excesso de 

retorno por unidade de risco sistêmico assumido, medido pelo índice de Treynor, a 

média é de 0,07, mostrando que é vantajoso incorrer no risco da gestão ativa, pelo 

índice ser positivo. Já o Alfa de Jensen ficou em média 0,05. Como o Alfa também é 

maior que zero, o excesso de retorno obtido pela gestão ativa, em relação à passiva, 

é positivo. 

Tabela 4-3: Estatística descritiva da performance da carteira A, entre 2011 e 2020. 

Variáveis Média Mediana Desvio padrão Min Máx 
Índice de Sharpe Ibov 0,44 0,45 0,61 -0,55 1,57 
Índice de Treynor Ibov 0,07 0,08 0,10 -0,14 0,21 

Alfa de Jensen 0,05 0,05 0,05 -0,03 0,15 
Retorno Absoluto 0,05 0,06 0,07 -0,10 0,15 

Fonte: elaborado pela autora. 
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No gráfico 4-1, é possível observar os indicadores ano a ano da carteira A, 

em relação ao mercado. No eixo vertical primário estão os dados do Índice de Treynor 

e Alfa de Jensen e no eixo vertical secundário os valores do Índice de Sharpe. Como 

podemos observar na Tabela 4-3, o Índice de Sharpe teve o maior desvio-padrão entre 

os indicadores, o que justifica a maior dispersão ao longo do tempo. Porém, mesmo 

com a notável dispersão, o índice de Sharpe foi negativo apenas nos anos de 2016 e 

2017. Segundo a literatura (Sharpe, 1966; Bodie et al 2010), um Sharpe negativo não 

deve ser utilizado na comparação de fundos. É possível realizar o ajuste do Sharpe 

negativo, como é feito no estudo de Silva, Roma e Iquiapaza (2020), porém não o 

faremos aqui. O índice de Sharpe negativo será mantido, mas não será utilizado na 

comparação da carteira com o Ibovespa. Para esses casos, utilizaremos como medida 

o prêmio pelo risco. 

A partir do Gráfico 4-1, é possível observar que para 2016, o Índice de Treynor 

e o Alfa foram negativos, logo, o Ibovespa teve desempenho superior a carteira A, 

correspondente ao melhor ano do Ibov na análise comparativa. Em 2014 e 2017 

tivemos uma inversão entre os sinais do Índice de Treynor e do Alfa, onde em 2014 o 

Índice de Treynor foi positivo, marcando 0,01 e o Alfa foi negativo, marcando -0,03. Já 

em 2017 Índice de Treynor foi negativo em -0,02 e o Alfa marcou 0,03 positivos. Para 

esses anos, apenas com esses indicadores, não é possível avaliar qual gestão foi 

mais vantajosa. Se acrescentarmos à análise o prêmio pelo risco, em 2014 o prêmio 

foi positivo, tendo a carteira A retorno superior ao Ibov, enquanto em 2017 o prêmio 

foi negativo, ou seja, o Ibovespa teve retorno superior. Quando o prêmio pelo risco é 

positivo, consequentemente, o Índice de Sharpe é positivo, logo em 2014 é possível 

observar um Índice de Sharpe de 0,04. Pelos indicadores, o ano com os melhores 

resultados para a carteira A foi o de 2013, em que Sharpe e Treynor foram máximos, 

marcando 1,57 e 0,21, respectivamente. O Alfa para o ano ficou em 0,09, o segundo 

maior do período. 
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Gráfico 4-1 : Indicadores de desempenho ano a ano. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

No gráfico 4-2 é possível verificar que, quando analisado ano a ano, o retorno 

médio da carteira A acompanha o Ibovespa, porém em magnitudes diferentes. Para 

os anos de 2011, 2013, 2014 e 2015, ambos os retornos foram negativos e a carteira 

ativa obteve os maiores prêmios pelo risco, do período. Isso devido a proporção em 

que o Ibovespa foi negativo, ser consideravelmente maior a proporção da carteira A. 

O que podemos verificar também é que o Ibovespa possuí uma variação mais 

agressiva, quando comparado aos fundos de investimentos de gestão ativa. 

Entretanto, por tratarem da mesma classe, notamos que há alto grau de correlação 

entre a carteira A e o Ibovespa. A correlação quando calculada, resulta em 0,94, muito 

próxima de 1, significando alto grau de correlação. 

Gráfico 4-2: Retorno médio anual da carteira A comparado ao Ibovespa. 

Fonte: gráfico elaborado pela autora. 
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Nesta primeira etapa do estudo, a melhor carteira para o investidor, que está 

disposto a assumir risco, foi a carteira A, composta por 527 fundos ativamente 

administrados. Essa carteira teve performance acima do Ibovespa, testado 

estatisticamente, com 5% de significância. Foram mantidos todos os fundos que 

tinham gestão ativa e estavam em funcionamento há pelo menos 10 anos. Mas a 

carteira A pode ser montada de diversas formas. A seguir serão analisados os 10 

melhores fundos, classificados pelo Índice de Sharpe e os 10 piores, classificados 

pelo prêmio pelo risco em relação ao Ibov (retorno absoluto). 

4.1 SELECIONANDO OS 10 PIORES E OS 10 MELHORES FUNDOS DA 

CARTEIRA A. 

Essa é a segunda parte da análise de resultados, em que os 527 fundos, que 

compõe a carteira A, foram classificados para selecionarmos os 10 fundos com os 

melhores e os 10 fundos com os piores desempenhos. A princípio, foi calculado o 

Índice de Sharpe de cada fundo, para o período de 10 anos. Na sequência, os fundos 

foram ordenados do maior para o menor Índice de Sharpe e os 10 primeiros foram 

selecionados. Essa seleção dos 10 melhores, chamaremos de carteira B. 

Como o Índice de Sharpe não é recomendado para classificar fundos quando 

o resultado for negativo, para escolher os 10 piores, foi calculado o prêmio pelo risco 

(retorno absoluto) de cada fundo, em relação ao Ibovespa. Depois os fundos foram 

classificados do menor para o maior prêmio pelo risco e os 10 primeiros foram 

selecionados. Assim foi construída a carteira C. 

Em seguida foi realizada a análise descritiva das Carteiras B, C e do Ibov. 

Com esta análise, é possível observar que os resultados da carteira B são superiores 

à carteira C e ao benchmark. Seu retorno médio é de 2 1 % e o desvio-padrão, também 

conhecido como o risco total da carteira, é de 11%. O retorno mínimo foi de 9%, logo 

a carteira B não teve retornos negativos para o período. Já C teve um desempenho 

bem diferente, com retorno médio de -10% e desvio padrão de 29%. 
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Tabela 4-4: Estatística descritiva da carteira B, C e do Ibovespa. 

Variáveis Média Mediana Desvio Padrão Mín Máx 
Retorno líquido (B) 2 1 % 18% 1 1 % 9% 52% 

Patrimônio líquido (B) R$ 489,26 M R$ 369,13 M R$ 335,04 M R$ 106,80 M R$ 1,28 Bi 
Retorno líquido (C) -10% -4% 29% -62% 30% 

Patrimônio líquido (C) R$ 17,85 M R$ 14,83 M R$ 7,58 M R$ 11,52 M R$ 33,16 M 
Ibovespa 7% 5% 19% -18% 39% 

Fonte: elaborado pela autora. 

Também foi elaborada a análise descritiva dos indicadores de desempenho, 

para avaliar as carteiras em relação ao Ibov. Os indicares utilizados foram o Índice de 

Sharpe, Índice de Treynor e o Alfa de Jensen. A partir dessa análise, foi possível 

observar que a carteira B obteve resultados superiores ao Ibov para todos os 

indicadores, chegando ao Sharpe máximo de 7,36 em 2015. Mesmo quando analisada 

a média, o Índice de Sharpe marcou 2,83. Logo, para cada unidade de risco total 

assumido pelo investidor ao escolher a carteira B, ele tem um retorno incremental de 

2,83. O Alfa e o Índice de Treynor positivos confirmam que, comparada à carteira C e 

ao Ibov, a carteira B é a mais vantajosa. Já a carteira C, teve um desempenho 

bastante inferior. Para todos os anos, C teve um prêmio pelo risco negativo. Logo, 

entre optar pela carteira C ou uma carteira de gestão passiva, é preferível a gestão 

passiva. 

Tabela 4-5: Estatística descritiva da performance da carteira B e C entre 2011 e 2020. 

Variáveis Média Mediana Desvio Padrão Mín Máx 
Índice de Sharpe Ibov (B) 2,83 2,18 3,32 -2,38 7,36 
Índice de Sharpe Ibov (C) -0,62 -0,64 0,31 -1,26 -0,06 
Índice de Treynor Ibov (B) 0,34 0,41 0,34 -0,34 0,71 
Índice de Treynor Ibov (C) -0,14 -0,12 0,08 -0,28 -0,01 

Alfa de Jensen (B) 0,13 0,12 0,09 0,01 0,36 
Alfa de Jensen (C) -0,17 -0,12 0,16 -0,51 0,05 

Retorno absoluto (B) 0,14 0,17 0,14 -0,14 0,29 
Retorno absoluto (C) -0,12 -0,10 0,07 -0,25 -0,01 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A média dos índices são estatisticamente diferentes de zero, conforme o teste 

t-student, em que rejeitou H0, como 5% de significância. Assim a média dos 

indicadores da carteira B são estatisticamente superiores à carteira C. Podemos 

observar o resultado do teste t na Tabela 4-6. 
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Tabela 4-6: Resultado teste t-student, indicadores de desempenho carteira B versus carteira C. 

Variáveis Alfa Treynor Sharpe 
Média 0,31 0,48 3,45 

Desvio padrão 0,18 0,38 3,67 

t calculado 7,67 5,69 4,21 

t tabelado 2,09 2,09 2,09 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Abaixo segue o gráfico com a comparação dos retornos da carteira B, C e o 

Ibov. Como é possível observar, a linha que representa a carteira C esteve abaixo de 

da carteira B e do Ibov para todos os anos. A carteira B apresenta retornos mais 

constantes, tendo variação mais abrupta em 2019, ano que teve retorno máximo, 

marcado em 52%. 

Gráfico 4-3: Comparação das carteiras B, C e o Ibovespa ao longo do tempo. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Esse estudo analisa o desempenho dos fundos de investimento de gestão ativa 

e os compara ao do benchmark da classe de investimentos em renda variável. Porém, 

a análise do retorno passado, não oferece garantia de retorno futuro, logo pesquisas 

como essa, buscam examinar os dados disponíveis, mas principalmente entender o 

comportamento do mercado local. Nesse estudo foi possível observar que podem 

existir vantagens ao investidor em optar pela gestão ativa de fundos de investimento. 

Porém é necessário que o investidor avalie bem os ativos que irão compor o seu 

portfólio, para optar por fundos que são realmente capazes de superar o mercado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo central analisar qual gestão, entre passiva e 

ativa, performa melhor, partindo de uma análise ao longo de 10 anos. A princípio, foi 

verificado que os principais pesquisadores do assunto são contrários à ideia de que 

possam existir retornos significativos ao investidor que incorre em gestão ativa. Na 

análise do mercado local, foi verificado o forte crescimento nos recursos empregados 

em fundos de investimento. Esses dois pontos foram parte da motivação em analisar 

o mercado nacional e a partir da literatura e da estatística, chegar à conclusão de qual 

gestão dispõe de maiores retornos. 

Quando avaliada na média, a carteira A de gestão ativa, com todos os fundos 

ativos que permaneceram em funcionamento nos últimos 10 anos, obteve resultados 

superiores aos do Ibovespa. De maneira persistente, todos os indicadores de 

desempenho apontaram para superioridade da carteira A em relação ao Ibovespa. 

Com essa análise, já é possível afirmar que a gestão ativa pode sim superar o 

mercado e que há fortes indícios da ausência de eficiência persistente no mercado 

brasileiro. Esse pode ser o principal ponto ao qual o resultado dessa pesquisa difere 

do apresentado na revisão bibliográfica. Já que, os principais estudos da teoria das 

finanças, se aplicam ao mercado norte-americano, que tem em sua economia um 

mercado financeiro mais robusto e eficiente. 

Para adicionar mais recursos e informações à análise, foi retirada da carteira 

A duas amostras que representavam os 10 melhores e 10 piores fundos. Nessa 

segunda etapa dos resultados, foi possível constatar que os resultados da carteira A 

não são generalizáveis e que mesmo com a possibilidade de superar o mercado, não 

são todos os fundos ativos que o fazem. A carteira C foi a que pior performou nesse 

estudo e é composta de fundos de gestão ativa. Entre a carteira C e o Ibovespa, é 

preferível o Ibovespa, ou seja, uma carteira de gestão passiva. 

Porém, com os recursos disponíveis neste trabalho, foi possível montar uma 

carteira com resultados superiores, ainda mais expressivos, ao classificar os fundos 

pelo índice de Sharpe e montar uma carteira com os 10 melhores fundos. A carteira 

B foi a carteira que melhor performou neste estudo, tendo retorno absoluto médio em 

relação ao Ibov na casa dos 14%. 
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Vale ressaltar que esta pesquisa não está isenta de limitações, pois os 

resultados apresentados sofrem com um limite temporal de 10 anos. A seleção da 

amostra que compõe a carteira A foi feita por julgamento e se limitou às informações 

disponíveis na plataforma Quantum Axis. Um ponto que dificulta o trabalho com as 

informações de fundos de investimentos, é que os dados são bastante pulverizados, 

sendo apenas possível o acesso aos dados compilados, a partir de ferramentas 

pagas. No entanto, a plataforma Quantum Axis se mostrou bastante eficiente e com 

diversos recurso na extração de informações. 

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros pretende-se analisar os conjuntos de investimentos 

com o uso de mais ferramentas estatísticas e econométricas, para acrescentar à 

análise a regressão linear das carteiras. Também pretende-se analisar mais as 

características dos fundos selecionados, como o grau de diversificação dos fundos, 

os valores das cotas, número de cotistas, entre outras informações. Seria interessante 

poder dividir as carteiras de acordo com as características dos investidores também, 

como a posição financeira e aversão ao risco. Algo que foi abortado neste trabalho, 

porém não foi utilizado na análise dos resultados. 
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APÊNDICE 1 - DADOS CURVAS DE INDIFERENÇA 

A = 2 A = 4 
desvio 
padrão 

U = 0,05 U = 0,09 U = 0,05 U = 0,09 

0,000 0,050 0,090 0,050 0,090 
0,050 0,053 0,093 0,055 0,095 
0,100 0,060 0,100 0,070 0,110 
0,150 0,073 0,113 0,095 0,135 
0,200 0,090 0,130 0,130 0,170 
0,250 0,113 0,153 0,175 0,215 
0,300 0,140 0,180 0,230 0,270 
0,350 0,173 0,213 0,295 0,335 
0,400 0,210 0,250 0,370 0,410 
0,450 0,253 0,293 0,455 0,495 
0,500 0,300 0,340 0,550 0,590 

APÊNDICE 1 - DADOS CURVAS DE INDIFERENÇA COM LAC. 

desvio-padrão U=0,07 U=0,078 U=0,08653 U=0,094 LAC 
0,000 0,070 0,078 0,087 0,094 0,070 
0,020 0,071 0,079 0,087 0,095 0,077 
0,040 0,073 0,081 0,090 0,097 0,085 
0,060 0,077 0,085 0,094 0,101 0,092 
0,080 0,083 0,091 0,099 0,107 0,099 
0,090 0,086 0,094 0,103 0,110 0,103 
0,100 0,090 0,098 0,107 0,114 0,106 
0,120 0,099 0,107 0,115 0,123 0,114 
0,140 0,109 0,117 0,126 0,133 0,121 
0,180 0,135 0,143 0,151 0,159 0,136 
0,220 0,167 0,175 0,183 0,191 0,150 
0,260 0,205 0,213 0,222 0,229 0,165 
0,300 0,250 0,258 0,267 0,274 0,179 
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ANEXO 1 - RESUMO DA PERFORMANCE DA CARTEIRA A ENTRE 2011 E 2020. 
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