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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar os efeitos da estratégia das gestoras de recursos em 

eliminar seus fundos com piores resultados a fim de preservar o melhor histórico de retornos 

possível para seu conjunto de fundos. Tal prática leva a superestimação dos retornos do 

portfolio existente de fundos, gerando uma diferença entre a performance do portfolio 

sobrevivente daquele composto por todos os fundos, o que se denomina viés de 

sobrevivência.  

O estudo se concentrou apenas nos fundos de ações brasileiros. Utilizou uma amostra total de 

1.106 fundos, entre liquidados, incorporados e ativos. O período de estudo ficou 

compreendido entre junho de 2004 e junho de 2012. As regressões foram realizadas por 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). 

Para os portfolios formados por proporções iguais dos fundos que o compõem, os resultados 

indicaram viés positivo para os fundos sobreviventes em junho de 2004 (cerca de 0,10% ao 

mês). Os resultados foram opostos para os sobreviventes que existiram em todo período do 

estudo, indicando pior desempenho para os mesmos quando comparados ao portfolio não 

enviesado. 

Ao se agregar os fundos em portfolios na proporção do seu patrimônio líquido, os resultados 

indicaram um pequeno viés positivo (aproximadamente 0,03% ao mês), mas estatisticamente 

significante, quando a análise se baseava na amostra composta por fundos existentes no 

último mês do estudo (sobreviventes ao final do período). Quando se compara os portfolios 

sobreviventes em tempo integral contra a amostra enviesada o resultado não é estatisticamente 

significante. 

 

  

Palavras-chave: Fundos de investimento, Viés de sobrevivência. 



 
 

ABSTRACT 

 

The goal of this paper is to analyze the effects of the asset managers strategy of eliminating 

the funds with poor performance in order to preserve the best performance as possible of the 

remain funds. This practice leads to overestimating the return of a group of funds, generating 

a difference between the unbiased and the biased portfolio that is called survivorship bias. 

This study is focused on Brazilian equities funds. The total number of funds within the sample 

is 1.106, including liquidated, incorporate and active funds. The performance of funds was 

analyzed from June 2004 through June 2012. Regressions were realized by the Least Square 

method. 

For the equal weighted portfolios, the results signalized a positive bias for the end of period 

survivors (roughly 0,10% per month). The opposite was obtained to the full period survivors, 

indicating theirs worst performance compared to the unbiased portfolio. 

For the value weighted portfolios, despite being statistically significant, the bias is small 

(0,03% per month) with the end of period funds. The full period survivors, when compared 

with the unbiased portfolio, showed an insignificant result. 

 

Key words: Investment funds, Survivorship bias 
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia governamental que tem poderes 

para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos diversos integrantes do mercado de 

valores mobiliários, classifica os fundos em sete categorias de acordo com sua Instrução 

Normativa no 409/04 (IN que dispõe sobre a constituição, administração, funcionamento e 

divulgação das informações), a saber: Fundos de Curto Prazo; Fundos Referenciados; Fundos 

de Renda Fixa; Fundos de Ações; Fundos Cambiais; Fundos de Dívida Externa e Fundos 

Multimercados. Neste trabalho a análise do viés se concentrará em apenas uma das classes de 

fundos de investimento, os Fundos de Investimento em Ações (FIAs). 

Os investidores se interessam pelos fundos em que podem atualmente investir. Desta 

forma, a gama de fundos que hoje formam as possibilidades de investimentos provavelmente 

superestimam o retorno desta classe de ativos, gerando um viés positivo para o retorno da 

mesma, pois a principal razão para a descontinuidade de um fundo é sua má performance já 

que a gestora tem maior dificuldade de vender e captar para este fundo. Isto tende a ocorrer 

com mais frequência em portfolios expostos a mercados com maior nível de risco, como é o 

caso dos FIAs. Naturalmente, quanto maior o risco, maior deve ser a dispersão de resultados 

entre os fundos desta indústria. Assim, os fundos remanescentes são aqueles que apostaram e 

acertaram, apresentando as melhores performances. Já os com piores desempenhos vão ao 

longo do tempo sendo excluídos da amostra.  

Ao analisar o viés de sobrevivência no mercado norte americano de fundos, Rohleder, 

Scholz e Wilkens (2010) citaram cinco razões para seu estudo: A primeira seria a 

possibilidade de comparação corretamente entre estudos feitos antes e depois da criação do 

Center for Research Security Price (CRSP), uma base de dados livre do viés para fundos nos 

EUA.  A segunda seria a obtenção de tendências da indústria e da economia através da análise 

do viés. A terceira razão seria o auxílio para minorar os efeitos do viés para futuros trabalhos 

que deliberadamente utilizam dados enviesados. A quarta seria o desenvolvimento desse tema 

em outros países. E por último, há outras áreas que também podem ser afetados por este 

problema na seleção de dados. Além do que já foi dito, para o mercado brasileiro a 

importância de se analisar com mais cuidado o viés seria o aumento da taxa de mortalidade de 

fundos (ver Tabela 2) em um ambiente com menor taxa de juros doméstica e maior incerteza 

em termos globais. 

O objetivo principal deste estudo é verificar a existência do viés de sobrevivência 

entre os fundos de investimentos de ações brasileiros e comparar as diferenças nas 
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metodologias para o cálculo do viés, sejam elas na definição do que é fundo sobrevivente (os 

que existiram durante todo período analisado ou os que existem na data final do período 

estudado) ou quanto o peso de cada fundo dentro de determinada carteira (pesos iguais ou 

ponderados pelo seu patrimônio líquido). 

Além disso, será analisada a relação entre tamanho, sobrevivência e performance e o 

efeito incubação. Este último efeito ocorre quando as gestoras iniciam vários fundos da 

mesma classe e depois de certo tempo liquidam os que apresentaram piores desempenhos, 

permitindo que na sua “prateleira” de fundos fiquem apenas os vencedores. Os resultados 

indicam que a relação entre performance e sobrevivência é maior para fundos menores.  

O trabalho foi dividido em quatro seções, além desta introdução. Na seção 2 são 

examinados estudos internacionais e nacionais sobre avaliação de performance de fundos e 

sobre os efeitos do viés de sobrevivência. Na seção 3 a metodologia para seleção de dados, 

construção de portfolios e a técnica econométrica aplicada ao estudo são detalhadas. Na seção 

4 são apresentados os resultados econométricos e estatísticos. E por fim na seção 5 são 

registradas as considerações finais do trabalho e sugestões para futuros estudos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Avaliação de Performance 

Markowitz (1959) foi um dos pioneiros no desenvolvimento de teoria e modelos que 

serviriam de ferramenta para futuros modelos de avaliação de ativos. O conceito da sua 

Moderna Teoria das Carteiras foi fundamentado na ideia que os investidores racionais levam 

em conta apenas 2 variáveis: risco (variância) e retorno esperado (média) para montar seu 

portfolio de ativos, já que dado um certo retorno eles prefeririam o de menor risco, da mesma 

forma que para dado nível de risco o investidor deve maximizar seu retorno (conceito da 

Fronteira Eficiente). Markowitz (1959) trabalhou também com o conceito de correlação entre 

os ativos, onde a correlação de um ativo com os demais deveria ser considerada para a análise 

do risco da carteira. 

Sharpe (1964) se utilizou das ideias de Markowitz (1959) e desenvolveu seu modelo 

para estimar o retorno exigido de um ativo ou de uma carteira: o Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). De acordo com o modelo, o retorno de um ativo é determinado por um fator único 

(o fator beta ou risco sistemático) que mede sua sensibilidade em relação ao retorno da 

carteira de mercado. Este, portanto, seria a única variável que explicaria a diferença de retorno 

exigido entre dois ativos. 

Jensen (1968) baseando-se no modelo de Sharpe (1964) analisou a diferença entre o 

retorno esperado e o efetivamente obtido pelos fundos de investimento e concluiu que esta 

divergência, chamada de Alpha, deriva da habilidade individual do gestor. Ou seja, há 

gestores com a capacidade de selecionar ativos para seu portfolio que apresentariam retornos 

superiores ao esperado à luz do CAPM.  

Fama e French (1993) criaram um modelo de precificação de ativos com mais dois 

fatores além do risco de mercado já definido por Sharpe (1964) no intuito de explicar ainda 

mais significativamente os retornos. Acrescentando o fator tamanho da empresa, estabelecido 

pela diferença entre as empresas de menor valor de mercado pelas de maior, e o fator valor 

patrimonial dividido pelo valor de marcado (VPA/VM), definido pela diferença entre as 

empresas de índice mais alto pelas de mais baixo, os autores alcançaram seus objetivos: há 

prêmio para os fatores de risco, os três fatores são significativos e o modelo de três fatores é 

superior ao CAPM 
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Carhart (1997) com o auxilio do trabalho de Jegadeesh e Titman (1993) estendeu o 

modelo de três fatores de Fama e French (1993) ao incluir um fator de risco que media a 

sensibilidade dos retornos atuais à performance passada das ações, o chamado fator momento 

(winners minus losers). 

Para o mercado brasileiro, diversos estudos já foram realizados para averiguar a 

aplicabilidade dos modelos de avaliação que serão utilizados neste trabalho (o modelo de 

Jensen (1968) e o de Fama e French (1993)). Alguns deles avalizaram seu uso e outros não. 

Securato e Málaga (2004) estudaram o mercado brasileiro no período de 1995 a 2003 e 

concluíram que o modelo de três fatores tem maior poder de explicação para os retornos do 

que o CAPM para o Brasil, que os três fatores são importantes para o modelo, mas que 

diferentemente do que indicou Fama e French (1993), no Brasil as empresas maiores tendem a 

apresentar retornos superiores às menores. Apesar de não conseguirem uma razão teórica para 

os resultados do modelo, os autores argumentam que o mesmo pode ser utilizado para 

determinar o retorno esperado de um ativo. 

Mussa, Rogers e Securato (2009) analisaram as ações do Ibovespa no período de 1995 

a 2007 através de regressões com séries temporais (estimação dos parâmetros) e em cross-

section (utilizando os estimadores como variáveis explicativas do modelo). Os autores 

concluíram que os modelos não são capazes de explicar os retornos das ações (os autores 

também utilizaram o modelo de quatro fatores de Carhart de 1997) devido à grande 

significância dos interceptos, o que demonstra a necessidade de outros fatores para explicar os 

retornos. 

Rogers e Securato (2009) comparam três modelos de precificação de ativos no 

mercado brasileiro, entre eles o de 3 fatores de Fama e French (1993). Baseando-se na 

metodologia destes últimos, utilizaram duas amostra de ações, uma compreendia no período 

de 1995 a 2001 e outra no período 2001 a 2006, os autores ratificaram o uso do modelo para 

as ações brasileiras, apesar da baixa significância do fator book-to-market e de considerar que 

o pequeno tamanho da amostra pode comprometer esta conclusão.  

Argolo, Leal e Almeida (2012) concluíram que a eficácia do Modelo no mercado local 

depende do período em que a análise foi realizada e que na maioria das vezes superestima a 

diferença entre empresas pequenas e grandes, o que leva a uma errônea avaliação do custo de 

capital. 
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2.2. Viés de Sobrevivência 

Brown, Goetzmann, Ibbotson e Ross (1992) analisaram o efeito do viés de 

sobrevivência sobre a persistência na performance de fundos de investimento norte-

americanos no período de 1976 a 1987. Desta suposta persistência decorre a estratégia para o 

investidor vender as cotas de fundos que tiveram os piores desempenhos e comprar as dos 

melhores. Os autores destacam que a definição a posteriori de vencedores e perdedores, 

expõe os resultados ao viés. Como a base de dados não incluía os fundos perdedores e os 

vencedores tendem a ser recompensados pelos investidores e se mantem ativos, podemos 

esperar que a amostra resultante apresente um desempenho melhor. Para os autores, o grau de 

dependência da sobrevivência à performance passada e à exposição ao risco, indicam a 

magnitude da persistência na performance dos fundos.  Para eles, analisar a performance 

ponderada pelo risco diminui o survivorship bias. 

Malkiel (1995) estudou a persistência na performance dos fundos e a capacidade dos 

gestores  de fundos em bater o mercado, utilizou como base de dados todos os fundos de 

ações que foram vendidos ao público entre os anos 1971 e 1991, com exceção dos que 

investiam no exterior e dos setoriais. Como possuía também os retornos dos fundos liquidados 

ou incorporados no período, sendo assim possível verificar a existência do viés de 

sobrevivência, o autor comparou os retornos anuais médios entre três grupos: o primeiro 

composto com todos os fundos da amostra, o segundo apenas com os existentes durante todo 

período de análise e o terceiro apenas com os que deixaram de existir, agrupando os retornos 

ponderados pelo patrimônio líquido de cada fundo. Realizando a comparação em diversas 

janelas de tempo, Malkiel (1995) concluiu que os sobreviventes sistematicamente têm 

retornos superiores. 

Elton, Gruber e Blake (1996). Os autores utilizaram para formar sua amostra, fundos 

de ações que ao final de 1976 possuíam um patrimônio líquido igual ou superior a $15 

milhões, e os acompanharam até o final de 1993.  Comparam os retornos entre um portfolio 

não enviesado contra outro de sobreviventes, chegando a valores positivos para o viés em 

diferentes janelas de tempo. Duas conclusões deste estudo foram que quanto mais longo o 

período maior o viés e que o tamanho do fundo pouco influencia a performance entre os 

fundos sobreviventes, resultado oposto obtido entre os não enviesados onde os menores 

apresentaram pior desempenho. Algo diferente neste artigo era a simulação da performance 

futura de determinado fundo desaparecido. Como, de acordo com os autores, a grande maioria 
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dos estudos anteriores apresentou o viés e naturalmente superestimavam o retorno dos 

portfolios, os resultados obtidos neste estudo podem servir como estimativa para o viés de 

futuros trabalhos. 

Carhart (1997) analisou a persistência do desempenho dos fundos de ações norte 

americanos no período de janeiro de 1962 a dezembro de 1993 concluindo que fundos com 

melhor desempenho passado tendem no curto prazo a manter a performance, da mesma forma 

que os de má performance tendem a continuar gerando retornos mais baixos, além de 

evidenciar o impacto negativo de um elevado turnover na carteira. Neste trabalho o viés de 

sobrevivência foi eliminado da sua amostra incluindo todos os fundos que existiram durante o 

período. 

Carhart, Carpenter, Lynch e Musto (2002), utilizaram-se da mesma amostra que 

Carhart (1997) e concluíram que a má performance é a responsável pelo desaparecimentos de 

fundos de investimento. Os autores comprovaram também que a diferença entre os retornos 

dos portfolios com viés e sem viés aumenta à medida que o período de análise aumenta. 

Rohleder, Scholz e Wilkens (2010) realizaram um trabalho pioneiro sobre o viés de 

sobrevivência por terem abordado suas distintas classificações e obtido o grau do viés, em 

termos numéricos, para cada uma delas. Para obter dados de fundos de investimento 

utilizaram uma fonte que incluía fundos liquidados e ativos, a base de dados do Center for 

Research Security Price (CRSP). Os autores trabalharam com 4.964 fundos de ações norte 

americanos compreendidos entre janeiro de 1993 e dezembro de 2006. Como medidas de 

performance usaram o Excesso Médio de Retorno, o Alpha de Jensen, o modelo de  3 fatores 

de Fama e French e o de quatro fatores de Carhart.  

Os autores separaram os fundos em diversos portfolios para estudar a diferença do viés 

de sobrevivência entre: os compostos por fundos existentes durante toda a amostra ou apenas 

pelos sobreviventes do último mês da amostra, por fundos agregados com pesos iguais ou 

ponderados pelo PL, por fundos maiores e outros menores (influência do tamanho), por 

fundos novos e iniciais (influência da incubação). O estudo apontou um viés positivo e 

estatisticamente significante, que variou entre 0,22% a 1,57% ao ano dependendo da 

metodologia aplicada.  
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Por ser o estudo mais abrangente e focado no assunto, usaremos muito do seu 

arcabouço nesta dissertação. Seus resultados serão melhores analisados e comparados com os 

nossos em seções posteriores. 

Apesar de vasta literatura sobre de fundos de investimentos no Brasil, o efeito do viés 

de sobrevivência nas análises muitas vezes é negligenciado, embora haja a percepção de que o 

efeito exista. Quando comparada com a literatura estrangeira, no Brasil podemos incluir a 

dificuldade na obtenção de dados de fundos liquidados ou incorporados como uma das razões 

para a baixa atenção dada ao tema. Quando algum estudo tratava de analisar o desempenho de 

fundos de investimento, ou se fazia um tratamento simples para minorar o efeito do viés ou o 

autor apenas fazia a ressalva da possibilidade da ocorrência. Para o mercado doméstico não 

encontramos um estudo que analisava a fundo a questão. 

Andaku e Pinto (2003) analisaram a persistência de performance em 84 fundos de 

ações, no período entre julho de 1994 e junho de 2001. Os autores concluíram que há 

persistência de performance no mercado brasileiro quando se observa períodos maiores que 1 

ano, mas não em períodos mais curtos. Usaram para isso o índice de Sharpe para medir o 

desempenho dos fundos e o coeficiente de correlação de Spearman, que mede o grau de 

correlação de uma variável em períodos distintos, para testar sua persistência. Como a base de 

dados foi constituída apenas por fundos existentes ao longo dos 84 meses de estudo, os 

resultados do estudo podem estar impactados pelo viés de sobrevivência. 

Lameiro da Costa e Eid Jr. (2005) no seu trabalho sobre o efeito do Smart Money nos 

fundos de ações brasileiros, verificando se os fundos com maior captação líquida obtém um 

retorno superior aos de menor captação no curto prazo, não levaram em consideração o viés 

de sobrevivência. 

Oliveira Filho (2008) analisou o desempenho de 202 fundos de ações ativos 

brasileiros, entre 2003 e 2008, através dos modelos de Sharpe (1966), Jensen (1968), Treynor-

Mazuy (1966) e Henriksson-Merton (1981) com o objetivo de verificar se a gestão ativa dos 

fundos gera para o investidor retornos superiores aos do mercado. A superioridade dos 

gestores foi verificada apenas pelo modelo de Henriksson-Merton (1981). O autor realizou 

seu estudo considerando fundos ativos e também os liquidados ao longo do tempo, obtendo 

estes dados através do sistema SI-ANBID, evitando assim o efeito do viés nos seus resultados. 
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Guterman (2009) realizou uma pesquisa sobre a relação convexa entre desempenho e 

captação de fundos de ações e multimercados brasileiros, de janeiro de 2003 a dezembro de 

2008, e eliminou o viés de sobrevivência ao agregar fundos liquidados ao longo do período 

analisado tendo como base o Ranking Exame. 

Outros trabalhos que analisaram fundos de investimento no Brasil, mas que não 

trataram sua amostra contra o efeito do viés de sobrevivência: Costa (2005) para 

multimercados, de renda variável e renda fixa; Rocha (2005) para multimercados com renda 

variável com alavancagem; Gazaneo (2006) nos fundos de ações com e sem alavancagem; 

Rochman e Eid Júnior (2006) na comparação entre fundos ativos e passivos; Oda e Caldeira 

(2007) para multimercados; Xavier (2008) para fundos multimercados com renda variável 

com alavancagem; Bardella (2009) com fundo multimercado; Malaquias (2012) com fundos 

multimercados. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Composição da Amostra dos Portfolios 

Os dados dos fundos de investimentos foram obtidos através do Sistema Quantum 

Axis, de onde foram extraídos os retornos aritméticos e patrimônios líquidos mensais dos 

fundos ativos, liquidados e incorporados, classificados como Fundo de Investimentos em 

Ações (FIAs) pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de acordo com a Instrução 409. 

Fundos que puderam ser identificados como exclusivos foram excluídos da amostra. Como o 

Quantum Axis não possui informações sobre os fundos liquidados antes de maio de 2004, o 

período de estudo ficou compreendido entre junho de 2004 e junho de 2012 de forma a incluir 

todos os fundos liquidados/incorporados no período e de podermos analisar o viés de 

sobrevivência nos mais variados estados da economia brasileira e da indústria de fundos de 

investimentos. 

Para analisar as diferenças na performance entre as distintas definições do viés de 

sobrevivência, seguimos o método de Rohleder, Scholz e Wilkens (2010). Agrupamos os 

fundos em 7 categorias e depois em 14 carteiras:  

- Não enviesado (unbiased sample): composto por todos os fundos existentes em 

qualquer período da amostra; 

- Sobreviventes ao final do período (end-of-sample survivors): composto pelos fundos 

ativos em junho de 2012 independentemente se o fundo existiu durante todo período ou não; 

- Sobreviventes em tempo integral (full-data survivors): composto por fundos ativos 

durante todo período de análise; 

- Sobreviventes em tempo parcial (non-full-data survivors): compreende os fundos que 

estavam ativos em junho de 2012, mas não em junho de 2004; 

- Não sobreviventes (non-survivors): composto pelos fundos que ao longo do período 

analisado foram liquidados ou incorporados; 

- Novos fundos (new funds): engloba os fundos que não estavam ativos em junho de 

2004 e passaram a estar em período posterior; 
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- Fundos Iniciais (initial funds): grupo composto pelos fundos ativos no primeiro mês 

analisado, junho de 2004. 

Para cada um dos sete grupos acima dois portfolios foram gerados: um com pesos 

iguais entre os fundos e outro com pesos ponderados pelo patrimônio líquido do mês anterior. 

Figura 3 – Presença de Fundos nos Portfolios 

 
Necessariamente há fundos         Pode haver fundos ou não          Necessariamente não há fundos 

 
Fonte: Sistema Quantum Axis  
Notas:Dados trabalhados pelo autor 

 
3.2. Composição da Amostra dos Fatores de Risco 

Para a analise da performance dos portfolios, utilizamos três medidas de avaliação: o 

excesso de retorno médio (ERM), o Alpha de Jensen e o modelo de três fatores de Fama e 

French.  

O ativo livre de risco considerado neste estudo foi o Certificado de Depósito 

Interbancário (CDI), por ser o grande benchmark da indústria e por ser o mais utilizado na 

prática pelos agentes que avaliam esta modalidade de investimento. Esta escolha, porém, não 

é ponto pacífico entre os acadêmicos, alguns artigos utilizam como alternativa a taxa Selic (já 

que remunera os títulos de duration zero do governo) ou a poupança (pois é um ativo menos 

volátil e acessível ao grande público como investimento). 

A primeira medida de avaliação, o Excesso de Retorno (ERit) mensal de cada portfolio, 

é obtida ao subtrairmos a taxa livre de risco (CDI) do retorno mensal dos portfolios.  

∑       (1) 

Portfolios
Início do 
período

Ao longo do 
período

Final do 
período

Não Enviesado
Sobreviventes ao Final do Período
Sobreviventes em Tempo Integral
Sobreviventes em Tempo Parcial
Não Sobreviventes
Novos Fundos
Fundos Iniciais

Jun/04 ---------------------- Jun/12
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A segunda forma que utilizaremos para avaliar a performance se baseia no Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) desenvolvido por William F. Sharpe (1964) tendo como base 

estudos de Harry Markowitz (1952). O conceito deste modelo é que o investidor deve exigir 

um retorno maior para ativos com maior grau de exposição ao risco de mercado (β). Para 

Jensen (1968), o Alpha representa a parcela de retorno não explicada por esta exposição ao 

mercado, correspondendo à habilidade do investidor. 

      (2) 

Chegamos ao coeficiente beta (β) dividindo a covariância entre os retornos do 

portfolio e do Ibovespa pela variância dos retornos do próprio índice. O excesso de retorno do 

mercado (ERm) e do portfolio (ERi) são obtidos ao subtrairmos o CDI mensal. O Alpha de 

Jensen é o valor que iguala equação. 

Fama e French (1993) adicionaram dois fatores ao modelo de Jensen. Um deles foi o 

coeficiente “Pequeno menos Grande” (SMB, na sigla em inglês) que estabelece a sensibilidade 

dos retornos do portfolio ao valor de mercado da empresa. Já o segundo novo coeficiente, 

“Alto menos Baixo” (HML, na sigla em inglês), mede a sensibilidade ao índice valor 

patrimonial/preço de mercado de suas ações (VPA/P). O preço das ações e o valor de mercado 

e contábil das companhias foram extraídos do sistema Bloomberg. 

Para chegar aos coeficientes SMB e HML o procedimento adotado foi o seguinte:  

- Ordenamento das ações do Ibovespa no começo de cada quadrimestre (período de 

rebalanceamento do índice) quanto ao seu valor de mercado (tamanho), classificando as 

localizadas acima da mediana de grandes e as abaixo de pequenas. Ao classificar as ações em 

todo quadrimestre divergimos da metodologia de Fama e French (1993) que faz um 

ordenamento apenas uma vez ao ano, em junho. Neste estudo fizemos três vezes ao ano 

devido à disponibilidade de dados e por acreditar que a maior frequência nos ajustes 

exprimiria melhor o sentido destas variáveis, dado as profundas mudanças ocorridas no 

Ibovespa ao longo do período analisado; 

- Na classificação entre um VPA/P alto e baixo, a metodologia adotada foi semelhante 

a anterior, mas desta vez com a inclusão de um grupo intermediário com 40% das companhias 

e as 60% restantes sendo divididas igualmente entre o grupo alto e baixo; 
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- Em caso da existência de mais de uma classe de ação por companhia, foi excluída a 

classe com menor participação no Ibovespa; 

- Formação de seis portfolios com a combinação entre os grupos grande (B) e pequeno 

(S) com alto (H), médio (M) e baixo (L); 

- O retorno de cada um desses 6 portfolios é obtido ao se ponderar o valor de mercado 

das ações que o compõe no início do quadrimestre por seu respectivo retorno mensal; 

- Obtemos o valor de SMB ao diminuirmos da média simples dos retornos das 

carteiras de ações pequenas (SL, SM e SH) a média da carteira das grandes (BL, BM e BH). 

Da mesma forma procedemos para chegar à variável HML, reduzimos da média das carteiras 

de alto VPA/P (SH e BH) das carteiras de baixo VPA/P (SL e BL). 

Após as definições acima, segue o modelo de três fatores de Fama e French (1993): 

  (3) 

 

3.3. Regressão Econométrica 

Para a realização dos testes estatísticos na análise do viés de sobrevivência, foram 

realizadas regressões lineares temporais, através do programa E-views, para os diversos 

portfolios descritos no estudo utilizando-se a metodologia de mínimos quadrados ordinários 

(MQO). Em todas elas, o excesso de retorno mensal médio assumiu posição de variável 

dependente nas regressões e o coeficiente linear dos modelos correspondia ao Alpha das 

carteiras. As variáveis explicativas foram: ERmkt, SMB e HML. Os estimadores de MQO 

tiveram seus erros padrão testados para heteroscedasticidade pelo método de White. A 

significância estatística foi avaliada pelo p-valor. 
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ilustra a evolução da quantidade de fundos na amostra. O total de fundos analisados foi de 

1.106, englobando os fundos iniciais (sobreviventes e não sobreviventes) mais os novos 

fundos (sobreviventes e não sobreviventes). 

Na Tabela1 temos os dados descritivos dos grupos de fundos gerados para melhor 

analisar o viés. O tempo médio de existência do grupo dos fundos sem viés (todos os fundos 

da amostra) foi de 42 meses, maior do que dos fundos que não sobreviveram (28) e dos novos 

fundos (31). O curto período de existência média dos novos fundos que sobreviveram (35) e 

dos que não sobreviveram (20), que formam os Novos Fundos, podem sugerir a existência da 

incubação (criação de vários fundos e posterior eliminação dos piores) por parte das gestoras 

de recursos. Se este fenômeno realmente ocorreu, será analisado mais a frente. 

Com relação ao retorno, sem considerar o nível de risco de cada um dos grupos, 

dentre os portfólios que serão analisados neste estudo, o Não Sobreviventes foi o grupo que 

apresentou o pior retorno médio excedente (0,07%). O grupo sem viés teve na média mensal 

um excesso de retorno de 0,45%. A melhor performance de todos os grupos foi dos fundos 

que existiam em junho de 2004, Sobreviventes em Final do Período, com retorno excedente 

de 0,56%. A primeira vista, a diferença entre os retornos poderia ser indicativa da existência 

do viés de sobrevivência na amostra. Testes estatísticos e análise dos retornos considerando o 

risco dos portfolios foram realizados para testar a suspeita inicial. Os resultados são discutidos 

em seções posteriores. 

Outra informação interessante obtida com a estatística descritiva dos dados está 

contida na Tabela 2. Podemos observar que entre junho de 2004 e junho de 2007 raros fundos 

foram liquidados ou incorporados. Este período foi caracterizado por baixa volatilidade e 

retorno acumulado do Ibovespa de aproximadamente 180%. A partir de junho de 2007, 

quando os primeiros sinais da crise do subprime norte-americano passaram a se fazer 

presentes, a taxa de mortalidade dos fundos cresce. Em comparação com o período anterior, 

entre junho de 2007 e junho de 2012 o Ibovespa teve um retorno aproximado de 0% e 

notadamente com uma maior volatilidade. Devemos ressaltar também o grande volume 

relativo de surgimento de fundos entre junho de 2006 e junho de 2008. Nestes 24 meses o 

mercado de capitais brasileiro estava em ebulição, influenciado pela farta liquidez 

internacional e grande número de Ofertas Públicas Iniciais de ações (Initial Public Offerings, 

IPOs), o que certamente incentivou a criação de fundos de renda variável.  



27 
 

Tabela 1 – Estatística descritiva da amostra de fundos 
 

 
Fonte: Sistema Quantum Axis 
Notas: Dados trabalhados pelo autor. 

Este é o resumo dos dados utilizados no estudo, já subdividido pelos portfolios analisados. O portfolio “Sobreviventes em tempo integral” somado ao “Sobrevivente 
em tempo parcial” resultam no “Sobreviventes ao final do período”. O portfolio “Fundos iniciais” somado ao “Novos fundos” resultam na carteira “Não enviesado”. 
Os fundos foram agregados com pesos iguais para seu respectivo portfolio.  

 
   

Não 
Enviesado

Sobreviventes 
ao final do 

período

Sobreviventes 
em tempo 
integral

Sobreviventes 
em tempo 

parcial

Não 
sobreviventes

Novos 
fundos

Fundos 
iniciais

Fundos 
iniciais 

liquidados

Novos fundos 
liquidados

Número de fundos 1.106           786             150              636                 320             903             203            53               267             
% do total de fundos 100,0% 71,1% 13,6% 57,5% 28,9% 81,6% 18,4% 4,8% 24,1%
Retornos mensais observados 46.152 37.189 14.550 22.639 8.963 28.106 18.046 3.496 5.467
Média do período do fundo na amostra (meses) 42 48 97 35 28 31 89 66 20
Mediana do período dofundo na amostra (meses) 35 43 97 33 20 26 97 65 16
Excesso de retorno mensal (%)

Média 0,45 0,56 0,32 0,53 0,07 0,38 0,30 0,27 -0,07 
Mediana 0,20 0,39 0,31 0,24 0,20 0,28 0,18 0,21 0,40
Desvio padrão 6,10 6,26 6,41 6,13 5,84 5,89 6,35 6,68 5,73

Patrimônio Líquido (milhares R$)
Absoluto em Jun/12 66.154.317 66.154.317 23.866.234 42.288.083     -              42.288.083 23.866.234 -              -              
Relativo em Jun/12 100,0% 100,0% 36,1% 63,9% -              63,9% 36,1% -              -              
Média 44.158.644 41.297.168 24.140.214 17.156.954 2.861.476 18.896.629 25.262.015 1.121.801 1.739.675
Mediana 49.601.798 45.288.478 25.527.248 15.113.581 2.634.904 18.315.385 25.791.077 985.255 1.863.886
Desvio padrão 23.202.412 22.759.974 9.827.253 15.108.563 1.728.452 15.524.331 9.882.737 781.240 1.292.539
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Tabela 2 – Quantidade de fundos iniciados e encerrados anualmente 
 

 
Fonte: Sistema Quantum Axis 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

A coluna “Relativo” faz referência à quantidade total de fundos de maio do ano em que se inicia cada 
período de análise. 

 

4.2 Resultados para Viés de Sobrevivência 

Nesta seção começamos a analisar com mais ferramentas estatísticas o viés de 

sobrevivência. A Tabela 3 apresenta um resumo das regressões dos portfolios: Não 

Enviesado, Sobreviventes Final do Período, Sobreviventes em Tempo Integral, Sobreviventes 

em Tempo Parcial, Não Sobreviventes, Novos Fundos e Fundos Iniciais. No Grupo 1 a 

análise é feita sobre os portfolios com pesos iguais entre os fundos que o compõem. No 

Grupo 2, a participação de cada fundo é proporcional ao seu PL. 

Ao comparar o excesso de retorno médio (ERM) dos portfolios, uma medida que não 

leva em consideração o risco da carteira, pode-se notar que o Não Sobreviventes apresentou o 

pior resultado (0,07%) entre os portfolios igualmente ponderados. Ainda no Grupo 1, os 

fundos Sobreviventes Final do Período apresentaram o maior retorno dentre todos (0,56%). A 

amostra não enviesada, obviamente, apresenta um retorno entre os dois valores (0,45%). Os 

Sobreviventes em Tempo Parcial também apresentaram retorno maior do que a amostra não 

enviesada (0,52%). A diferença na performance entre os portfolios de sobreviventes e dos não 

enviesados, baseada nesta medida simples de avaliação, pode ser um indício de que há viés de 

sobrevivência. Algum investidor ou acadêmico que fosse avaliar o retorno excedente de um 

portfolio composto por FIAs, ponderando seus retornos em pesos iguais, correria grande risco 

de superestimar sua performance, independentemente do critério adotado para inclusão de 

fundos (existência em tempo integral ou no último mês do estudo). Para o Grupo 2 os Não 

Sobreviventes também apresentaram a pior performance (-0,02%). Entre os ponderados pelo 

Ano Absoluto Relativo Absoluto Relativo
Jun/04 - Jun/05 25 12,32% 0 0,00%
Jun/05 - Jun/06 47 20,61% 0 0,00%
Jun/06 - Jun/07 87 31,64% 0 0,00%
Jun/07 - Jun/08 132 36,46% 41 11,33%
Jun/08 - Jun/09 83 17,22% 76 15,77%
Jun/09 - Jun/10 109 19,75% 42 7,61%
Jun/10 - Jun/11 89 13,63% 71 10,87%
Jun/11 - Jun/12 64 8,70% 90 12,23%

Fundos Iniciados Fundos Liquidados
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PL, a melhor performance foi dos Sobreviventes em Tempo Parcial (0,49%). Para Rohleder, 

Scholz e Wilkens (2010) os Não Sobreviventes também apresentaram a pior performance. 

A diferença da performance mensal entre os Não Sobreviventes com pesos iguais 

(0,07%) dos Não Sobreviventes ponderados pelo PL (-0,02%) nos indica que os fundos 

maiores dentro destas carteiras têm pior desempenho do que os menores, ao contrário do que 

indica a mesma comparação entre os sobreviventes. O ritmo em que os fundos são liquidados 

ou incorporados devido a seu tamanho será examinado mais a frente neste estudo (Tabela 6), 

pois podemos admitir que os fundos menores  poderiam ser sacados da prateleira de produtos 

de uma gestora mais facilmente do que um fundo maior.  

Quando levamos em consideração o risco dos portfolios, os Não Sobreviventes 

também se destacam negativamente nos modelos de Jensen (1992) e de 3 fatores de Fama e 

French (1993), independente da ponderação dos fundos nos portfolios. Nestes fundos os 

gestores se mostram menos hábeis, gerando alfas negativos. Os gestores dos fundos 

Sobreviventes Tempo Parcial mostram maior Alpha de Jensen tanto entre os portfolios com 

pesos iguais (0,34%) quanto entre os ponderados pelo PL (0,31%). A avaliação pelo modelo 

de Fama e French (1993) também resultou na melhor performance por parte dos 

Sobreviventes em Tempo Parcial (0,29% no Grupo 1 e 0,22% no Grupo 2). Esses resultados, 

porém, não foram estatisticamente significativos (todos os p-valor com valores acima de 

0,10), e assim não podem ser levados em consideração para a verificação da existência do viés 

neste estudo, diferentemente dos resultados encontrados pelo ERM. 

No estudo que tomamos como base, Rohleder, Scholz e Wilkens (2010), o grau de 

significância estatística era alto também na avaliação pelos modelos de Jensen e de Fama e 

French. 

Há quanto a exposição dos portfolios aos fatores de risco. Os Não Sobreviventes 

apresentam a menor sensibilidade ao risco de mercado (ERmkt). O efeito se dá de maneira 

inversa para os fundos liquidados/incorporados. Talvez a busca por melhor performance tenha 

levado estes fundos a se afastarem do Ibovespa, embora sem o retorno esperado, o que acabou 

por conduzi-los à liquidação. No estudo de Rohleder, Scholz e Wilkens (2010) não foi 

verificado este padrão, além dos seus betas serem todos muito próximos a 1. 

A exposição negativa e estatisticamente significante ao fator SMB para todos os 

portofolios indica preferência por companhias com maior capitalização (large caps). A 
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exposição à HML é majoritariamente negativa entre os portfolios, o que poderia sinalizar uma 

preferência pelas ações de crescimento (growth strategy) caso seus coeficientes fossem 

estatisticamente significantes. 
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Tabela 3 - Performance dos portfolios 
(continua) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ERM Alpha ERmkt R 2 Alpha ERm SMB HML R 2

Grupo 1. Pesos Iguais
Não enviesado  0.004530 0.002053 0.876141 0.942868 0.001691 0.853486 -0.510600 -0.134037 0.946261
p-valor  0.000221 0.1724 0.0000 0.3067 0.0000 0.0790 0.5274
Sobreviventes final do período  0.005572 0.003039 0.896215 0.936915 0.002460 0.865248 -0.664747 -0.101831 0.941698
p-valor  0.000852 0.0612 0.0000 0.1564 0.0000 0.0347 0.6420
Sobreviventes tempo integral  0.003241 0.000621 0.926732 0.953598 0.000270 0.903292 -0.537770 -0.161951 0.957173
p-valor  0.002801 0.6632 0.0000 0.8630 0.0000 0.0430 0.4159
Sobreviventes tempo parcial  0.005236 0.003434 0.846469 0.880856 0.002869 0.808096 -0.882142 -0.298695 0.892115
p-valor  0.000021 0.1122 0.0000 0.1585 0.0000 0.0391 0.2489
Não sobreviventes  0.000660 -0.001791 0.831174 0.933701 -0.001638 0.827835 -0.155107 -0.216004 0.935076
p-valor  0.000056 0.2505 0.0000 0.3587 0.0000 0.6473 0.3465
Novos fundos  0.003717 0.001963 0.824281 0.902384 0.001658 0.797580 -0.648178 -0.301913 0.910149
p-valor  0.000003 0.2980 0.0000 0.3811 0.0000 0.0648 0.2240
Fundos iniciais  0.003033 0.000434 0.919259 0.956876 0.000295 0.902791 -0.420220 -0.217748 0.959850
p-valor  0.003202 0.7498 0.0000 0.8458 0.0000 0.0949 0.2679

Modelo 1Fator Modelo 3Fatores
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Tabela 3 - Performance dos portfolios 
(conclusão) 

 
Fonte: Sistema Quantum Axis 
Nota: Dados trabalhados pelo autor através do Eviews. 

As medidas de performance são mensais. Todos os dados foram obtidos através da regressão da série temporal do excesso de retorno mensal de cada portfolio. Para o 
Grupo 2 a ponderação foi feita em relação ao Patrimônio Líquido dos fundos do mês anterior. 
R2 refere-se ao coeficiente de correlação 

 

 

ERM Alpha ERmkt R 2 Alpha ERm SMB HML R 2

Grupo 2. Ponderado pelo PL
Não enviesado  0.004305 0.001763 0.899184 0.937275 0.000753 0.851510 -0.976732 -0.042434 0.946421
p-valor  0.001510 0.2786 0.0000 0.6556 0.0000 0.0011 0.8404
Sobreviventes final do período  0.004578 0.002018 0.905542 0.935060 0.000919 0.854828 -1,029398 -0.021532 0.944848
p-valor  0.002784 0.2270 0.0000 0.5930 0.0000 0.0008 0.9202
Sobreviventes tempo integral  0.003614 0.001027 0.915217 0.915296 -0.000475 0.850874 -1,263661 0.076540 0.928557
p-valor  0.005696 0.5989 0.0000 0.8077 0.0000 0.0007 0.7530
Sobreviventes tempo parcial  0.004949 0.003083 0.876248 0.909433 0.002176 0.831656 -0.928156 -0.081579 0.918340
p-valor  0.002013 0.1098 0.0000 0.2517 0.0000 0.0137 0.7545
Não sobreviventes -0.000153 -0.002468 0.785009 0.741212 -0.003399 0.721341 -1,400359 -0.310319 0.764426
p-valor  0.000011 0.4330 0.0000 0.3806 0.0000 0.1388 0.2982
Novos fundos  0.004508 0.002644 0.875770 0.918314 0.001833 0.835873 -0.830715 -0.073760 0.925533
p-valor  0.000977 0.1474 0.0000 0.3294 0.0000 0.0174 0.7659
Fundos iniciais  0.003496 0.000347 0.896362 0.909832 -0.000841 0.839698 -1,16586 -0.062557 0.922685
p-valor  0.004226 0.8603 0.0000 0.6580 0.0000 0.0015 0.8228

Modelo 1Fator Modelo 3Fatores
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Após essas primeiras análises de cada portfolio, o que confirmaria ou não a 

existência e o tamanho do viés seria a comparação entre o retorno dos portfolios enviesados, 

isto é, composto pelos sobreviventes, contra o não enviesado. Na Tabela 4 temos os 

resultados das regressões das séries formadas pela diferença dos retornos mensais entre os 

Sobreviventes Final do Período e os Sobreviventes Tempo Integral em relação aos Não 

Enviesados. 

Os resultados são positivos quando se compara o retorno do portfolio formado pelos 

fundos ativos em junho de 2012 (sobreviventes final do período) com o do portfolio composto 

por todos os fundos da amostra (sem viés). Os resultados foram estatisticamente significantes 

(p-valor < 0,10) para as carteiras de pesos iguais, nas 3 formas de avaliação. Quando a 

ponderação é feita pelos PLs o modelo de 3 fatores é o único com baixa significância. 

Já para o portfolio composto pelos sobreviventes em tempo integral, o viés se 

mostrou negativo, ou seja, os sobreviventes apresentaram pior performance do que a carteira 

que reunia todos os fundos. A significância estatística também foi alta, com exceção da 

avaliação feita pelo Alpha de Jensen para os ponderados pelo PL (p-valor de 0,33). 

Em Rohleder, Scholz e Wilkens (2010) os resultados foram positivos e apresentaram 

alta significância para a grande maioria das medidas para qualquer comparação. 

 
Tabela 4 - Estimativas para o viés de sobrevivência 

 

 
Fonte: Sistema Quantum Axis 
Nota: Dados trabalhados pelo autor através do Eviews 

O viés de sobrevivência mensal foi obtido através da regressão da série temporal da diferença entre o 
portfolio com viés e o portfolio não enviesado. 

 

Bias p-valor Bias p-valor
Grupo 1. Pesos Iguais
ERM  0.001043  0.000000 -0.001289  0.043095
1F-Alpha 0.000986 0.0007 -0.001432 0.0505
3F-Alpha 0.000769 0.0034 -0.001421 0.0469

Grupo 2. Ponderado pelo PL
ERM  0.000273  0.000000 -0.000691  0.019284
1F-Alpha 0.000255 0.0239 -0.000737 0.3280
3F-Alpha 0.000166 0.1110 -0.001228 0.0879

Sobreviventes final do período Sobreviventes tempo integral
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A próxima análise feita para o viés de sobrevivência, resumida na Tabela 5, se refere 

às diferenças de suas definições e metodologias de cálculo. Ou seja, estudamos as diferenças 

entre o viés obtido pelos sobreviventes final do período contra tempo integral e entre as 

distintas formas de ponderação. As regressões mostram que o viés do portfolio Final do 

Período é maior do que o medido pelo de Tempo Integral independente da ponderação entre 

os fundos que compõem os portfolios. 

Quando comparamos as duas diferentes formas de ponderação, percebemos que a 

diferença do retorno dos Sobreviventes final do período pelos não enviesados, ambos  

ponderados por pesos iguais, é maior do que quando se pondera os fundos pelo PL. A mesma 

análise feita sobre os Sobreviventes de Tempo Integral não apresenta resultados significantes. 

Novamente comparando ao artigo base desse estudo, a única medida que não apresentou 

significância para Rohleder, Scholz e Wilkens (2010) foi a Final do período menos Tempo 

Integral entre os ponderados pelo PL. A Tabela 5 traz os resultados desta análise. 

Tabela 5 – Diferenças entre as estimativas para o viés de sobrevivência 
 

 
Fonte: Sistema Quantum Axis 
Nota: Dados trabalhados pelo autor através do Eviews. 

Para o Grupo 1 a coluna “Diferença” refere-se ao Alpha obtido pela regressão da série temporal entre a 
diferença da performance dos portfolios Sobreviventes final do período e de tempo integral, quando 
ponderados igualitariamente ou nâo. O Grupo 2 refere-se ao Alpha obtido pela diferença entre as 
ponderações das séries obtidas na Tabela 4. Ou seja, para se chegar no alpha do “Grupo 2 Final do 
período” criou-se a série [(Sobreviventes final do período menos Não enviesados, ambos com pesos 
iguais) menos (Sobreviventes final do período menos Não enviesados, ambos ponderados pelo PL)]. 

 
 

4.3 Relação entre tamanho, sobrevivência e performance 

Até agora analisamos a diferença entre vários portfolios agrupados e ponderados de 

maneiras distintas para mensurar a performance e detectar o tamanho do viés de sobrevivência 

a que estavam expostos. O objetivo desta seção é verificar se o tamanho dos fundos também 

Grupo 1. Final do período menos Tempo integral
Diferença p-valor Diferença p-valor

ERM  0.002332  0.000000  0.000964  0.000700
1F-Alpha 0.002418 0.0035 0.000991 0.1723
3F-Alpha 0.002189 0.0036 0.001394 0.0416
Grupo 2. Pesos iguais menos Ponderados pelo PL

Diferença p-valor Diferença p-valor
ERM  0.000770  0.000000 -0.000598  0.189042
1F-Alpha 0.000731 0.0020 -0.000695 0.1758
3F-Alpha 0.000603 0.0067 -0.000192 0.6861

Pesos Iguais Ponderados pelo PL

Final do período Tempo integral
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tem influência na decisão dos gestores em liquidar ou incorporar os fundos, e não apenas sua 

performance. 

Fundos de investimento com grande patrimônio diluem custos, têm maior poder de 

barganha negociação com fornecedores e tendem a ter mais acesso a informação. Por outro 

lado, há também efeitos que prejudicam a gestão de grandes volumes financeiros como a 

dificuldade de investimento em ações menos líquidas e dificuldades crescentes no processo de 

gestão. Não há consenso, porém, de que efeito se sobrepõe ao outro. Para Chen et al (2004) os 

malefícios de um grande PL superam seus benefícios em estruturas de fundos que não estão 

organizados em estruturas ótimas quanto ao alinhamento de interesse entre gestores e cotistas. 

Na opinião dos autores a criação de “famílias” de fundos mitiga as deseconomias de escala.  

Para analisar a influência do tamanho sobre a amostra de fundos deste estudo, os 

fundos foram divididos em 10 portfolios, agrupados por PL, e tiveram seus desempenhos 

mensurados pelo ERM, Alpha de Jensen e pelo modelo de 3 fatores de Fama e French. 

Com as regressões pode-se verificar que o portfolio composto pelos fundos menores, 

o último decil de fundos, obtiveram no período analisado o menor excesso de retorno médio, 

independente da ponderação. As outras medidas de avaliação não apresentaram resultados 

estatisticamente significantes. A Tabela 6, além do resultado das regressões, também traz o 

percentual de desaparecimento dos portfolios no prazo de 1, 12 e 24 meses a partir da sua 

criação (os resultados foram similares em Rohleder, Scholz e Wilkens (2010)). Esse dado 

sinaliza que a taxa de desaparecimento dos fundos é inversamente proporcional ao seu 

tamanho, dificultando um pouco mais a comprovação de que a performance é o principal 

responsável pela mortalidade dos fundos, já que a taxa de desaparecimento cresce quanto 

menor é o fundo, independente da sua performance. Guterman et al (2009) concluíram que os 

retornos do fundos têm influência, sim, na captação mensal. Para eles os investidores 

penalizam (resgatam) os fundos com pior performance e premiam (aplicam) os com melhor 

desempenho. Com base nesse conjunto de informações, podemos concluir que má 

performance geralmente leva a baixa captação que, por sua vez, aumenta as chances de um 

fundo ser liquidado ou incorporado. 
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Tabela 6 – Performance dos fundos agrupados por decis 
 

 
Fonte: Sistema Quantum Axis 
Nota: Dados trabalhados pelo autor através do Eviews 

O decil 1 é o portfolio composto pelos 10% maiores fundos. O decil 10 é composto pelos 10% menores. A coluna MTNA (Mean total net assets) refere-se à média dos 
PLs. As colunas sob o título “Taxa de desaparecimento” indicam o percentual de fundos que são liquidados/incorporados em 1 mês, 1 ano e 2 anos em relação ao total 
de fundos do decil em que foi classificado. 

   

MTNA
Tamanho - Decil (R$ mil) ERM 1F-Alpha 3F-Alpha ERM 1F-Alpha 3F-Alpha (t+1m) (t+1ano) (t+2anos)

1 (maior) 573.625  0.004138 0.001605 0.000205  0.003680 0.001149 -0.000408 0,11% 1,00% 2,37%
p-valor  0.000200 0.3417 0.8982  0.003325 0.5164 0.8087

2 131.013  0.005149 0.002563 0.000994  0.005156 0.002540 0.001072 0,20% 2,26% 5,14%
p-valor  0.000001 0.1540 0.5586  0.000000 0.1581 0.5312

3 63.160  0.004832 0.002466 0.001027  0.005657 0.003170 0.001599 0,29% 3,47% 5,01%
p-valor  0.011817 0.1192 0.4914  0.012020 0.0576 0.3020

4 36.972  0.007696 0.005124 0.004852  0.009070 0.006355 0.005821 0,29% 4,82% 7,92%
p-valor  0.000000 0.1745 0.2617  0.000000 0.1169 0.2093

5 23.752  0.004776 0.002365 0.001294  0.004994 0.002546 0.001529 0,57% 6,13% 9,80%
p-valor  0.000013 0.0860 0.3491  0.000043 0.0644 0.2709

6 14.332  0.004515 0.002238 0.001577  0.005452 0.003080 0.002269 0,60% 7,21% 12,06%
p-valor  0.000265 0.5762 0.2850  0.000242 0.0472 0.1465

7 8.695  0.003366 0.000957 0.000238  0.003405 0.000964 0.000256 0,62% 7,48% 13,80%
p-valor  0.000181 0.5762 0.8908  0.000141 0.5838 0.8871

8 4.966  0.005651 0.003212 0.001692  0.006211 0.003732 0.002310 0,66% 8,05% 15,32%
p-valor  0.013521 0.0797 0.3256  0.011940 0.0440 0.1865

9 2.586  0.003404 0.000909 -0.000263  0.003641 0.001078 -0.000103 0,75% 9,58% 17,13%
p-valor  0.000200 0.6022 0.8753  0.000092 0.5538 0.9529

10 (menor) 873  0.000849 -0.001642 -0.002287  0.001826 -0.000753 -0.001594 2,34% 16,60% 22,14%
p-valor  0.000000 0.4505 0.3158  0.000001 0.7221 0.4732

Taxa de desaparecimentoPerformance Pesos iguais Performance Ponderados pelo PL
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4.4 Performance de não-sobreviventes e novos fundos. 

Nos mesmos moldes do artigo base, serão analisados mais detalhadamente por fim os 

grupos de fundos responsáveis pela existência do viés de sobrevivência (não sobreviventes) e 

pela prática da “incubação” de fundos (novos fundos).  

A Tabela 7 traz dados de tamanho e performance dos fundos não sobreviventes em 

diferentes janelas de tempo antes do seu desaparecimento. Com relação ao tamanho, tentou-se 

verificar se havia “esvaziamento” do fundo antes da sua liquidação/incorporação comparando 

o PL médio dos fundos em cada período. A Tabela 7 indica que há redução considerável 

apenas no último ano de existência do fundo, com o PL saindo de aproximadamente R$ 34 

milhões nos 3 anos anteriores para R$ 25 milhões no seu derradeiro ano. Rohleder, Scholz e 

Wilkens (2010) obtiveram resultados que diferiam apenas na forma como esta redução 

ocorreria, pois seus dados indicaram uma queda constante ao longo dos anos.  

Tabela 7 – Diferença no desempenho entre Não Sobreviventes e Sobreviventes Final do 
Período 

 

 
Fonte: Sistema Quantum Axis 
Nota: Dados trabalhados pelo autor através do Eviews 

As medidas de performance referem-se à regressão da série temporal da diferença do excesso de retorno 
mensal entre os portfolios “Não Sobreviventes” e “Sobreviventes Final do Período”. 

 
 
Quanto à performance, foram realizadas regressões da diferença entre o portfolio dos 

não sobreviventes pelos sobreviventes final do período. Os resultados, quando 

Todo período Primeiro Segundo Terceiro Quarto
Patrimônio Líquido médio 28.315 25.580 35.780 34.298 34.364

Quantidade de Fundos 320 320 208 137 100

Performance Pesos Iguais Todo período Primeiro Segundo Terceiro Quarto
ERM -0.004995 -0.007961 -0.001944 -0.004949 -0.004628
p-valor  0.000000  0.216253  0.000000  0.560632  0.000038
1F-Alpha -0.004803 -0.008053 -0.001048 -0.004558 -0.004504
p-valor 0.0000 0.0000 0.7528 0.0224 0.0252
3F-Alpha -0.004109 -0.007337 0.000753 -0.005018 -0.003659
p-valor 0.0003 0.0000 0.8444 0.0151 0.0603
Performance Ponderados pelo PL Todo período Primeiro Segundo Terceiro Quarto

ERM -0.004693 -0.002984 -0.005796 -0.000173 -0.001201
p-valor  0.000000  0.000000  0.000000  0.965815  0.003692
1F-Alpha -0.004337 -0.003111 -0.005139 0.000141 -0.001066
p-valor 0.1104 0.2842 0.0792 0.9401 0.6267
3F-Alpha -0.004311 -0.002750 -0.003992 0.000552 -0.000214
p-valor 0.2126 0.4650 0.1960 0.7497 0.9191

Ano de avaliação antes do desaparecimento do fundo
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estatisticamente significantes, apontaram para a pior performance dos não sobreviventes nas 

duas formas de ponderação, em qualquer janela de tempo e para qualquer forma de avaliação. 

Para verificar a prática de incubação entre as gestoras de renda variável, foram 

analisadas as performances das séries representadas pela diferença do retorno entre os Novos 

Fundos e os Fundos Iniciais para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ou acima ano 

desde sua criação. A Tabela 8 mostra alguns dados estatisticamente significantes e outros não. 

Quando são, os valores são sempre positivos, indicando superioridade na performance dos 

fundos novos sobre os antigos (iniciais). Apesar disso, o primeiro ano não apresenta melhor 

desempenho frente aos outros anos para todas as 3 formas de avaliação e 2 de ponderação, o 

que seria natural esperar onde a prática de incubação ocorre. Portanto esses dados não nos 

permite afirmar a existência de tal prática entre os FIAs. Uma informação adicional contida na 

Tabela 8 é que ao passo em que os Novos Fundos vão envelhecendo seu PL aumenta. Ou, 

visto de outra forma, o ganho de PL possibilita que os fundos continuem a existir. 

 

Tabela 8 – Diferença no desempenho entre Fundos Novos e Fundos Iniciais 
 

 
Fonte: Sistema Quantum Axis 
Nota: Dados trabalhados pelo autor através do Eviews 

As medidas de performance referem-se à regressão da série temporal da diferença do excesso de retorno 
mensal entre os portfolios “Fundos novos” e “Fundos iniciais”. 

  

Período Integral Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto ou mais
Patrimônio Líquido médio 52.716 41.895 57.629 78.633 110.360 130.621

Performance Pesos Iguais Período Integral Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto ou mais
ERM  0.000980  0.001129  0.001958  0.005059  0.002995  0.002685
p-valor  0.000000  0.000000  0.869483  0.606488  0.000000  0.333456
1F-Alpha 0.001191 0.001429 0.002041 0.005015 0.002599 0.002428
p-valor 0.4458 0.4742 0.1187 0.0013 0.1751 0.2333
3F-Alpha 0.001144 0.001003 0.001883 0.005717 0.002461 0.002302
p-valor 0.4431 0.5698 0.1889 0.0029 0.1781 0.4431

Performance Ponderados pelo PL Período Integral Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto ou mais
ERM  0.002239  0.033641  0.005158  0.005132  0.003280  0.001675
p-valor  0.002290  0.000000  0.005116  0.953614  0.689795  0.406864
1F-Alpha 0.002306 0.032953 0.005312 0.005120 0.002867 0.001463
p-valor 0.1957 0.2964 0.0167 0.0245 0.2681 0.6587
3F-Alpha 0.003041 0.022316 0.006168 0.006977 0.004950 0.004145
p-valor 0.0670 0.2829 0.0042 0.0057 0.0720 0.1595

Ano de avaliação a partir da criação do fundo
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho procurou testar a existência do viés de sobrevivência entre os fundos de 

ações brasileiros e mensurar seu valor entre as diferentes definições e formas de cálculo que o 

viés pode apresentar. 

Quando o critério de avaliação é apenas o retorno dos portfolios, não levando em 

consideração nenhuma medida de risco, conclui-se que o viés é positivo e estatisticamente 

significante nos Sobreviventes Final do Período. Nesse grupo, quando a agregação ocorre 

com base no patrimônio líquido de cada fundo viés se mostra menor (0,027% ao mês) em 

relação a ponderação em pesos iguais (0,104% ao mês). A análise do viés sobre os 

Sobreviventes em Tempo Integral mostrou resultados significativos apenas para a carteira 

com pesos iguais, e o mesmo foi negativo, conflitando com os resultados dos Sobreviventes 

Final do Período. Por entendermos que a ponderação pelo PL é mais representativa do 

mercado, esses dados indicam a existência do viés (Tabela 4 e 5).  

As medidas de performance que levam em consideração o risco das carteiras, em sua 

maioria, também apontaram para o mesmo resultado que a avaliação pelo retorno excedente 

(ERM).  

Como objetivo secundário, este estudo analisou a influência do tamanho do fundo para 

sua sobrevivência e verificou que quanto menor o fundo em menos tempo se dá sua 

liquidação e que os menores apresentam um retorno médio significativamente menor (Tabela 

6). A prática da incubação também foi analisada e o que comprovaria sua existência seria o 

maior retornos dos novos fundos, principalmente nos primeiros 24 meses, frente aos fundos 

iniciais. Os resultados não foram conclusivos, pois apesar de nos primeiros 12 meses iniciais, 

os ponderados pelo PL apresentarem valor positivo (3,36% de excesso de retorno mensal) e 

estatisticamente significante, outras medidas em anos posteriores se mostraram maiores ou 

não significantes. 

Neste trabalho utilizou-se uma amostra que incluía fundos no qual o desaparecimento 

pouco teria a ver com má performance. Uma sugestão para futuros estudos seria a exclusão de 

fundos setoriais e passivos. A amostra resultante mais reduzida e concentrada em fundos 

ativos poderia trazer uma melhor compreensão sobre o tema. Outra sugestão seria estudar os 

fundos multimercados, pois sua fonte de retorno também se concentra na habilidade do gestor 

e este grupo de fundos vem ganhando mais importância na indústria. A comparação entre 
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fundos cuja gestora de recursos é ligada a grandes bancos de varejo a outros cuja gestão é de 

responsabilidade de empresas independentes também poderia gerar resultados diferentes, pois 

a performance tende a ser mais significante para a captação dos fundos de gestores 

independentes. 

  



41 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AMIN, Gaurav S.; KAT, Harry M. (2003) Welcome to the dark side: Hedge fund attrition and 

survivorship bias over the period 1994-2001, Journal of Alternative Investment, Summer, 

53-73 

ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. 

Disponível em <http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/Pages/default.aspx>. 

Acesso em: outubro a novembro 2012 

ANDAKU, Fabio T. A.; PINTO, Antonio C. F. A Persistência de Desempenho dos Fundos de 

Investimento em Ações no Brasil. In: Revista de Economia e Administração. Abril/Junho. 

V. 2, nº 2, p.23-33, 2003 

ARGOLO, Érico F. B.; LEAL, Ricardo P. C.; ALMEIDA, Vinício S. O modelo de Fama e 

French é aplicável no Brasil? Rio de Janeiro, 2012. Relatórios UFRJ/COPPEAD, 402. 

BARDELLA, Rafael. P. Relação entre desempenho e captação de fundos multimercado no 

Brasil. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia de Empresas). 2009. 40 f. Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2009. 

BROWN, Stephen J. et al (1992). Survivorship Bias in Performance Studies, The Review of 

Financial Studies, 553-580 

BROWN, Stephen J.; GOETZMANN, William N.; IBBOTSON, Roger G. (1999) Offshore 

hedge funds: Survival and performance, 1989-95, Journal of Business 72, 91-117 

CALDEIRA, Rafael T.; ODA, André L. Avaliação de performance de fundos de investimento 

multimercados: diferenças entre fundos de pequenos e grandes investidores. Anais... São 

Paulo: SEMEAD, 2007. 

CARHART, Mark M. 1997, On persistence in mutual fund performance, Journal of Finance 

52, 57-82. 

CARHART, Mark M. et al. (2002) Mutual fund survivorship, Review of Financial Studies 

15, 1439-1463 



42 
 

CARVALHO, Maurício R. A. Avaliação de desempenho de fundos multimercado: resultados 

passados podem ser utilizados para definir uma estratégia de investimento? Revista de 

Economia e Administração, IBMEC, vol. 4, n. 03, 2005, pp.367-387 

CHEN, Joseph S. et al, (2004) Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of 

Liquidity and Organization. American Economic Review 44, No 5, pp1276-1302 

COSTA, Leonardo T. C. O efeito Smart Money na Indústria de Fundos Brasileira. 

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas). Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2005. 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Instrução CVM no409, de 18/08/2004. Disponível 

em: www.cvm.gov.br. Acesso em: outubro de 2012. 

FAMA, Eugene F. Components of Investment Performance. Journal of Finance, Vol. 27, 

No. 3, pp. 551-567, June 1972 

FAMA, Eugene F.; FRENCH, Kenneth R. Common risk factors in returns on stocks and 

bonds. Journal of Financial Economics, Vol. 33, n. 1, pp. 3-56, February 1993 

FIGUEIREDO, Antonio C. et al. A Utilização da Teoria de Carteiras de Markowitz e do 

Modelo de Índice Único de Sharpe no Mercado de Ações Brasileiro de 1999. Resenha 

BM&F, no 141, 51-59. 

GAZANEO, Gustavo L. V. A influência do volume na performance dos fundos de 

investimento em ações no Brasil. 2006. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia 

Empresarial). Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, Rio de 

Janeiro, 2006. 

GUTERMAN, Marcelo; MENEZES Filho, Naercio A. A Relação Convexa entre 

Desempenho e Captação de Fundos de Investimento no Brasil. 2009. Dissertação (Mestrado 

em Economia). Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER), São Paulo, 2009 

INDRO, Daniel C. et al. Mutual Fund Performance: Does Fund Size Matter? Financial 

Analysts Journal, maio-junho de 1999, pp. 74-87. 

MALAQUIAS, Rodrigo F. Desempenho de Fundos Multimercados. 2012. 99 f. Tese 

(Doutorado em Administração de Empresas). Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2012. 



43 
 

MALKIEL, Burton G. (1995) Returns from investing in equity mutual funds 1971 to 1991, 

Journal of Finance 50, 549-572 

OLIVEIRA Filho, Edson C. Desempenho de Fundos em Ações Brasileiros. Dissertação 

(Mestrado em Administração de Empresas). 2008. 108 f. Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2008. 

ROCHA, Matheus Q. Medidas de desempenho para Hedge Funds no Brasil com destaque 

para a medida ômega. 2005. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas). Escola 

de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2005. 

ROCHMAN, Ricardo R.; EID Junior, William. Fundos de investimento ativos e passivos no 

Brasil: Comparando e determinando os seus desempenhos. EnANPAD 2006 – Salvador/BA. 

ROCHMAN, Ricardo R.; RIBEIRO, Marcos P. A Relação entre a Estrutura, Conduta e 

Desempenho da Indústria de Fundos de Investimento: Um estudo em Painel. Anais do 

ENANPAD 2003. 

ROGERS, P.; SECURATO, J.R. Estudo Comparativo no Mercado Brasileiro do Capital 

Asset Pricing Model (CAPM), modelo de três fatores de Fama e French e Reward Beta 

Approach. Disponível em http://www.anpad.org.br/periodicos/arq_pdf/a_819.pdf. Acesso em: 

novembro de 2012 

ROHLEDER, Martin; SCHOLZ, Hendrik; WILKENS, Marco. Survivorship Bias and Mutual 

Fund Performance: Relevance, Significance, and Methodical Differences. Review of 

Finance, Oxford, Vol 15, pp.441 – 474, April 2011 

_________. Bond fund disappearance: What´s Return got to do with it? Social Science 

Research Network. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1864423> 

SHARPE, William F. Asset Allocation: management style and performance measurement, 

Journal of Portfolio Management, 7-19, Winter 1992, 

TREYNOR, Jack L. How to rate management investment funds. Harvard Business Review, 

v. 43, p. 63-75, jan./feb. 1966 

WOLLDRIDGE, Jefrey M.; Introdução à Econometria, 2010, 1ª edição.  



44 
 

XAVIER, Antonio L. B.; MONTEZANO, Roberto M. S.; OLIVEIRA, Marco Antonio C. 

Persistência de Performance: Fundos Multimercado Com Renda Variável e Alavancagem. In: 

ENCONTRO BRASILEIRO DE FINANÇAS, 8, 2008, Rio de Janeiro/RJ – Brasil. Anais 

eletrônicos... Rio de Janeiro: IBMEC-RJ, 2008, 1 CD-ROM .  


