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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho, características e persistência de performance 

de fundos de investimento em renda fixa investidos por Regimes Próprios de Previdência Social 

(BaseRPPS). O desempenho foi comparado com uma base que contém todos os fundos 

classificados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como Renda Fixa, não exclusivos e 

não alavancados (BaseRF). Também foi avaliado a eficiência do Índice Sharpe para a seleção 

de fundos. A maior parte da literatura relacionada a desempenho de fundos é direcionada a 

fundos de ações ou multimercados. A pesquisa de Blake, Elton e Gruber (1993) foi uma das 

primeiras que utilizou somente fundos de renda fixa. Entre os trabalhos exclusivos com fundos 

de renda fixa no Brasil, grande parte explorou a análise de estilo dos retornos, e um menor 

número analisou a performance e características dos fundos. O primeiro grupo analisado, 

BaseRPPS, contém 282 fundos e o grupo BaseRF contém 1338. O período analisado foi de 

2010 a 2015 inclusive. O desempenho foi avaliado pelo Índice de Sharpe (IS), utilizando o CDI 

como ativo livre de risco. Através da classificação das observações em grupos de acordo com 

o decil de performance, foi analisado quais características estão presentes entre os fundos de 

melhor e pior performance. Os resultados são similares aos encontrados por outros autores, 

como: Rocha (2013), Amaral (2013) e Medeiros (2015). Esses resultados são compatíveis com 

a eficiência de mercado. Em média, os fundos não superaram o ativo livre de risco. Fundos do 

grupo BaseRPPS obtiveram IS marginalmente superior aos fundos do grupo BaseRF. 

Características como: patrimônio líquido, valor mínimo de aplicação, crédito privado e 

indexação em índices de inflação apresentaram correlação positiva com o IS. Por sua vez, taxa 

de administração, quantidade de cotistas, idade do fundo e classificação igual a fundo de 

investimento em cotas (FIC) apresentaram correlação negativa com o IS. A estratégia de seleção 

de carteiras de fundos utilizando informações do ano anterior e re-balanceamento após um ano 

foi testada. A seleção de fundos por maiores valores de IS obteve melhor desempenho do que 

a seleção por retorno líquido ou taxa de administração. Dentre os fundos com melhores IS, a 

proporção de fundos que mantiveram o decil de desempenho no ano seguinte foi de 45%, ente 

fundos de piores IS a proporção foi de 78%. A carteira que selecionou fundos com 10% menores 

taxas de administração superou o retorno do CDI acumulado no período, a proporção de fundos 

que se mantiveram na carteira de melhor desempenho no ano seguinte foi de 91%.  

Palavras-Chave: Fundos de Investimento Renda Fixa; Análise de Desempenho, Persistência 

de Performance, Regimes Próprios de Previdência RPPS 

 



 
  

 
 

ABSTRACT 

This work analyses the performance, characteristics and persistence of Brazilian bond-funds, 

that received investments from Regimes de Próprios de Previdência Social (BaseRPPS). Their 

performance was compared with a sample that contains all bond-funds with CVM classification 

equal to Fixed Income that are not exclusive and not levareged (BaseRF). The study analyses 

the characteristics that are present among the top and worst performance funds. The efficiency 

of fund selection utilizing Sharpe Index was also analyzed. Most literature on performance 

evaluation have involved stock funds or mutual funds and not bond-funds exclusively. Blake, 

Elton e Gruber (1993) was one of the first works exclusively on bond-funds. In brazil, most of 

the exclusive bond funds work have explored models to explain funds returns utilizing different 

indexes, a smaller number of work explore performance and characteristics. Sample BaseRPPS 

consists in 282 funds and sample BaseRF contains 1338 funds. The performance evaluation 

was done using Sharpe Index with CDI as a risk-free benchmark. The results are similar to 

those found by Rocha (2013), Amaral (2013) e Medeiros (2015). The results are compatible 

with Market Efficiency, on average the funds did not exceed the risk-free index. Funds of the 

BaseRPPS sample achieved marginally higher performance then BaseRF sample. Fund 

characteristics such as size, minimum application value, private bonds and inflation indexation 

presented positive correlation with best performing funds. Fund fees, number of investors in 

the fund, fund age and fund classification as fund of fund “FIC” were negative correlated. The 

fund selection analysis was made using ex-post information. In each year, ten portfolios where 

created based on the previous year fund characteristic rankings. Portfolio that selected the 

highest Sharp Index ratio funds was superior then portfolios that selected highest returns or 

smallest cost fees. The amount of funds persisting with low Sharp Index on the following year 

was higher than the amount of funds persisting with high Sharpe Index. The amount of fund 

closing or merging was twice among the funds in the worst performing portfolio than in the 

funds among the best portfolio. The portfolio witch selected the 10% lowest cost fees, 

performed better than the risk free index, on avarege 91% of the funds remained in the portfolio 

on the following year. 

 

 

Keywords: Fixed income Funds; Performance Evaluation, Performance Persistence, Regimes 

Próprios de Previdência RPPS, Pension 



 
  

 
 

Sumário  

1. Introdução....................................................................................................................12 

2. Panorama do Setor de fundos de investimento em renda fixa no brasil.................14 

3. Literatura relacionada................................................................................................16 

4. Referencial teórico.......................................................................................................19 

4.1 Avaliação de performance de fundos de investimento......................................19 

4.2  Índice de Sharpe...............................................................................................21 

5. Metodologia de Pesquisa.............................................................................................22 

5.1 Objetivos.................................................................................................................22 

5.2 Análise de dados......................................................................................................22 

5.3 Características analisadas........................................................................................23 

6 Seleção de Dados................................................................................................................24 

6.1 Base de dados..........................................................................................................24 

6.2 Outliers....................................................................................................................25 

7 Resultados..........................................................................................................................26 

7.1 Estatística descritiva................................................................................................26 

7.2 Análise de características por decil: Inflação, FIC e Crédito privado ......................27 

7.3 Análise de características por decil: Taxa de Adm, Aplic Min, Qtd Cot ano, Pat Liq 

ano e Anos func .......................................................................................................30 

7.4 Analise de Desempenho e previsibilidade...............................................................30 

8 Considerações Finais.........................................................................................................33 

9 Referências.........................................................................................................................36 

10 Anexo..................................................................................................................................40 

 

 

  



 
  

 
 

Índice de Tabelas 

Tabela 1: Investimento agregado na classe Anbima Renda Fixa por regime de previdência. em 

R$ mil .......................................................................................................................................14 

Tabela 2: Estatística descritiva da amostra BaseRF .................................................................26 

Tabela 3: Estatística descritiva da amostra BaseRPPS.............................................................26 

Tabela 4: Estatísticas de início e encerramento de fundos por amostra entre 2010 e 2015......27 

Tabela 5: Estatística da quantidade de fundos em funcionamento no período avaliado.............27 

Tabela 6: Características da amostra de acordo com a classificação por decil de Índice Sharpe 

anual BaseRF.............................................................................................................................42 

Tabela 7: Características da amostra de acordo com a classificação por decil de Índice Sharpe 

anual BaseRPPS........................................................................................................................42 

Tabela 8: Média dos retornos de acordo com características dos fundos da BaseRF.................28 

Tabela 9: Média dos retornos de acordo com características dos fundos da BaseRPPS.............28 

Tabela 10: Retorno por Benchmark de renda fixa......................................................................29 

Tabela 11: Média do Índice Sharpe por decil de cada característica BaseRF..............................43 

Tabela 12: Média do Índice Sharpe por decil de cada característica BaseRPPS..........................43 

Tabela 13: Taxa de adm e proporção de FIC por decil de quantidade de cotistas e decil de anos 

de funcionamento BaseRF................................................................................................45 

Tabela 14: Índice Sharpe médio das carteiras por decil, utilizando seleção de fundos por 

características passadas BaseRF...............................................................................................45 

Tabela 15: Desempenho das 10 carteiras selecionadas por decil de taxa de administração 

(BaseRF) ..................................................................................................................................31 

Tabela 16: Desempenho das 10 carteiras selecionadas por decil IS (BaseRF) ........................31 

Tabela 17: Desempenho das carteiras selecionadas por decil de retorno (BaseRF) ................32 

Tabela 18: Proporção média dos fundos nos percentis de acordo com a estratégia de seleção e 

situação do fundo......................................................................................................................45 



 
  

 
 

Índice de Figuras 

Figura 1: Evolução anual do patrimônio líquido agregado dos fundos classificados como Renda 
Fixa Anbima..............................................................................................................................15 

Figura 2: Retorno acumulado por principais benchmarks de índices de inflação e CDI.............29 

Figura 3: Retorno acumulado por decil de taxa de administração em cada ano ......................45 

Índice de Quadros 

Quadro 1: Artigos da resolução nº 3922 do CMN....................................................................40 

Quadro 2: Característica dos fundos de investimento analisados...............................................24 

Quadro 3: Classificação de Fundos de Investimento em Renda Fixa na CVM........................41 

Quadro 4: Definições de público alvo.......................................................................................41 

Quadro 5: Tipos de ativos investidos por característica do fundo..............................................41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

 
 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 

BACEN - - Banco Central do Brasil 

CDI - Certificado de Depósito Interbancário 

CAPM - Capital Asset Pricing Model 

CMN - Conselho Monetário Nacional 

CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

EAPC - Entidades Abertas de Previdência Complementar 

EFPC - Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

FIC - Fundos de Investimento em Cotas 

IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado 

IMA – Índice de Mercado ANBIMA 

IMA-B – Índice de mercado ANBIMA, composto por Notas do Tesouro Nacional – Série B, 
títulos são indexados ao índice de Preço ao Consumidor – IPCA 

IMA-S - Índice de mercado ANBIMA, composto por Letras Financeiras do Tesouro, 
remuneradas de acordo com a taxa Secil 

IRF-M - - Índice de mercado ANBIMA, composto por títulos pré-fixados, Letras do Tesouro 
Nacional e Notas do Tesouro Nacional série F. 

IS - Índice de Sharpe 

PL - Patrimônio Líquido 

PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

RGPS - Regime Geral de Previdência Social 

RPPS - Regime Próprio de Previdência Social 

 

 

  

 

 

 

 

 



12 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A previdência social brasileira é composta por três tipos de regimes: Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS), Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) 

e Regimes de Previdência Complementar (Aberta ou Fechada).  

O RGPS apresenta o maior número de segurados, pois todos empregados 

contratados sob a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) ou contratados de forma 

avulsa deverão contribuir obrigatoriamente com esse regime. O RGPS, portanto, tem 

caráter contributivo e possui filiação obrigatória. Suas políticas são elaboradas pelo 

Ministério da Previdência Social (MPS) e executadas pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). O regime de funcionamento do RGPS é de repartição simples: as 

contribuições são recolhidas em um fundo único e distribuídas a quem necessitar. 

Contribuição de trabalhadores ativos (geração atual) é utilizada para financiar a 

aposentadoria dos inativos (geração passada). Os trabalhadores atuais dependerão das 

contribuições feitas por gerações futuras para receber o benefício. 

Variáveis demográficas como: natalidade, longevidade e número de 

trabalhadores com emprego formal possuem grande impacto no equilibro deste sistema. 

Segundo dados do IBGE, a da taxa crescimento da população brasileira está caindo, 

devendo atingir crescimento negativo em 2040. Além disso, a expectativa de vida do 

brasileiro está aumentando. Esses fatores contribuem para uma redução na razão de 

trabalhadores ativos/inativos, aumentando o déficit do sistema. Segundo Projeções da 

Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPPS), em 2060, o déficit previdenciário 

do RGPS representará uma despesa de 16% do PIB.  

O RPPS é o regime destinado a servidores púbicos do Distrito Federal, União, 

Estados, Municípios e aos Militares dos Distrito Federal e dos Estados. Os Regimes 

possuem suas políticas elaboradas e executadas pelo Ministério da Previdência Social 

(MPS). Os RPPS são instituídos e organizados pelos respectivos entes federativos 

segundo a na Lei nº 9.717 de novembro 1998. O regime possui caráter contributivo, 

solidário e filiação obrigatória para os funcionários públicos.  

Os servidores recebem a aposentadoria integral no sistema de repatriação 

simples. As contribuições dos funcionários ativos pagam os benefícios dos aposentados. 

Segundo o Ministério da Previdência Social (MPS), a relação em 2012 era de 

aproximadamente 1,5 servidor ativo para cada aposentado nos estados Brasileiros. Essa 

situação é considerada crítica. Segundo o TCU, o déficit da previdência para os 
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próximos 75 anos é de R$ 2,8 trilhões considerando esferas municipal, federal e 

estadual. 86% do déficit está concentrado em 30 Regimes de estados e grandes 

municípios. Segundo o ex-secretário de previdência, Leonardo Rolim1, o déficit 

financeiro anual da previdência estadual ultrapassa R$ 75 bilhões. Para equilibrar o 

déficit, em 2003 o governo aprovou a emenda constitucional nº 41/2003, que permite 

que entes federativos instituam regimes de previdência complementar fechados, 

limitando os proventos dos servidores efetivos no RPPS ao teto máximo do INSS.  

Os contribuintes que desejam receber aposentadoria acima do teto podem 

contribuir para o plano de previdência complementar. Servidores públicos que 

ingressaram em serviço após 2013 só contribuem para o RPPS até o limite do teto do 

INSS. Essa limitação leva a uma diminuição das receitas do RPPS ao passo que as 

despesas serão alteradas no longo prazo. 

Segundo o tesouro nacional, em média, cada estado gasta 11% da arrecadação 

para cobrir o déficit na previdência. O estado de Santa Catarina, por exemplo, em 2014 

aportou 2,6 bilhões com essa finalidade, mesmo valor investido em educação. Segundo 

Salomão (2016)2, os governadores dos estados estão se organizando para apresentar ao 

governo federal um pacote de socorro à previdência social dos Estados. De acordo com 

Rolim (2016), os estados fariam uma reforma para deter o déficit de longo prazo e a 

união ajudaria a cobrir os custos de curto prazo estimados em cerca de R$ 150 bilhões.  

Para não agravar o déficit previdenciário dos regimes próprios de previdência, 

dentre outras medidas, os entes deverão cada vez mais contar com a capitalização dos 

recursos ao invés de novas contribuições. Para aumentar a capitalização, é importante 

que os recursos previdenciários sejam investidos de forma responsável e eficiente. 

Cerca de 2062 entes federativos utilizam ou já utilizaram Regimes Próprios de 

Previdência Social3. Aproximadamente, R$ 126 Bilhões (79%) dos recursos são 

investidos em fundos de investimento de renda fixa4. 

O objetivo deste estudo é avaliar as características relacionadas ao desempenho, 

à persistência de performance dos fundos de renda fixa que receberam recursos de 

regimes próprios de previdência e comparar os resultados com uma amostra ampla de 

fundos de Renda fixa não exclusivos, com classificação CVM igual a Renda Fixa curto 

                                                           
1 ROLIM, Leonardo, Estados querem trocar apoio à reforma da Previdência por ajuda financeira, O Estado de São Paulo, 19 de novembro de 2016 
2 SALOMÃO, Alexia, Estados querem trocar apoio à reforma da Previdência por ajuda financeira, O Estado de São Paulo, 19 de novembro de 2016 
3 Incluindo ativos e inativos 
4 Dados de out/2015, fonte Quantum, desconsiderando valor de Royalties RPPS do Estado do Rio de Janeiro 



 
  

14 
 

prazo, Renda Fixa Longo prazo, Referenciado simples e Crédito Privado, com mais de 

2 cotistas e não alavancados. O sistema Quantum Axis, possibilitou a obtenção das 

carteiras bimestrais de todos os Regimes Próprios de Previdência. Através das carteiras 

foi possível encontrar todos fundos de renda fixa investidos pelos Regimes. O sistema 

possui uma base de dados com todos os fundos de investimentos registrados na CVM. 

Neste estudo todas as informações de características e medidas de desempenho dos 

fundos de investimento foram obtidas pelo sistema Quantum Axis.  

Para avaliar as características e a performance, foi utilizada uma base de dados 

em painel não balanceada com características individuais e performance anual de cada 

fundo. As observações foram classificadas anualmente em grupos de acordo com o 

desempenho no ano. Resultados encontrados indicam que características como: 

patrimônio líquido, valor mínimo de aplicação, crédito privado e indexação em índices 

de inflação apresentaram correlação positiva com o desempenho. Por sua vez, taxa de 

administração, quantidade de cotistas, idade do fundo e classificação FIC5 apresentaram 

correlação negativa com o desempenho. 

Para realizar a avaliação de persistência foram criados 10 carteiras igualmente 

ponderadas de acordo com o percentil do fundo no ranking de performance. A carteira 

que selecionou os 10% maiores Índices de Sharpe do ano anterior obteve desempenho 

superior em relação a careteiras que selecionaram os 10% maiores retornos líquidos ou 

10% menores taxas de administração. Fundos com pior desempenho apresentaram 

maiores probabilidades de repetirem desempenho do que os fundos com melhor 

performance. O percentual de fundos liquidados entre os fundos de pior desempenho 

foi o dobro em relação aos fundos de melhor desempenho 

 

2 PANORAMA DO SETOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA NO 
BRASIL 

 
O setor de fundos de investimento no Brasil alcançou, em julho de 2016, o total 

de patrimônio sob gestão de R$ 3,2 trilhões. Este é o maior valor da história, segundo 

dados da Anbima. De dez/2002 a dez/2015 patrimônio da indústria cresceu, em média, 

11,5% ao ano. A partir de 2013, houve uma desaceleração no crescimento da ordem de 

70%, passando para 3,19% entre dez/2013 a dez/20156. A classe de fundos Anbima 

                                                           
5 Fundo de Investimento em Cotas: Investem em no mínimo 95% em cotas de fundos. 
6 Segundo dados da anbima 



 
  

15 
 

Renda Fixa7 atingiu o total de R$ 1,56 trilhões em julho/2016, representa 48% do 

patrimônio total de fundos de investimentos do Brasil. A figura 1 mostra a evolução do 

patrimônio total para a classe de fundo mencionada. 

Figura 1: Evolução anual do patrimônio líquido agregado dos fundos classificados como 
Renda Fixa Anbima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte Anbima 
 
 Recursos previdenciários investidos na classe Anbima Renda Fixa somam R$ 

407 bilhões (25% do total da classe) em jul/2016. O total investido pelo RPPS é de R$ 

103,8 bilhões, representa 6% do total da classe Anbima Renda Fixa. 

 
Tabela 1: Investimento agregado na classe Anbima Renda Fixa por regime de 
previdência. R$ mil. 

Classe 
ANBIMA 

Entidades de 
Previdência 

Fechada 

Entidades de 
Previdência 

Aberta 

Regime 
Próprio de 
Previdência 

Social 

Outros Total 

Renda Fixa 274.175 29.024 103.889 1.161.002 1.568.090 

Fonte: Anbima 
 

Os fundos de Renda Fixa são regulados pela instrução CVM 555 de 17 /12/2014. 

Para que um fundo receba recursos de um RPPS, ele precisa estar enquadrado na 

Resolução CMN8 nº 3.922 de 25/11/2010. A resolução dispõe sobre as alocações e 

políticas de investimento do RPPS. O artigo 7º da resolução citada detalha as alocações 

máximas permitidas para diferentes classes de fundos de renda fixa, os limites variam 

de 5%9 até 100%10. (ver quadro 1 em anexo).  

                                                           
7 Serão classificados como Renda Fixa os Fundos de Investimento que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa, 
sendo aceitos ativos sintetizados por meio do uso de derivativos, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros e de índice de preços, bem como 
ativos de renda fixa emitidos no exterior. Devendo excluir estratégias que impliquem exposição em renda variável (ações, etc.). 
8 Conselho Monetário Nacional 
9 Artigo 7º, VII, "b": Fundos classificados como Crédito Privado 
10 Artigo 7º, I, "b": Fundos de investimento que busca retorno em subindices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou Índice de Duração Constante Anbima 
(IDKA) 
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3 LITERATURA RELACIONADA  

Grande parte das pesquisas de análise de desempenho de fundos de investimento 

feitas fora do Brasil não utilizaram amostras exclusivas de fundos de renda fixa. 

Trabalhos como Gruber (1996), Carhart (1997), Dahlquist et al. (2000)11 encontraram 

indícios de eficiência de mercado, relação negativa entre taxa de administração e 

performance do fundo.  

Gruber (1996) avaliou a performance de fundos de renda variável nos Estados 

Unidos de 1985 a 1944 e encontrou que, em média, os fundos ofereceram retorno 

negativo ajustado ao risco. Com isso, concluiu que os investidores poderiam obter um 

melhor desempenho comprando fundos de Índices. 

Carhart (1997) avaliou o desempenho de fundos de investimentos em ações entre 

1963-1993. Utilizando modelos derivados do CAPM, encontrou evidencias de impacto 

negativo da taxa de administração na performance. Fez um ranking de retorno bruto 

anual e gerou 10 portfolios ponderados anualmente de acordo com a posição obtida no 

ranking atualizado. Como resultado, os melhores fundos (1º decil) do ranking superaram 

no ano seguinte os fundos do 10º decil com diferença média de retorno de 1% ao mês. 

Carhart mostrou que os melhores fundos permanecem pouco tempo no topo do ranking, 

indicando que a boa performance tem duração curta. 

Dahlquist et al. (2000) realizaram estudo com fundos de ações, renda fixa e 

Money Market Funds12 na Suécia entre 1993-1997, encontrando evidencias de que o 

tamanho do fundo gera contribuição positiva para fundos de renda fixa, e taxa de 

administração tem relação negativa apenas com o Money Market Funds. Além disso, 

encontraram persistência de performance para Money Market Funds. 

Elton, Gruber, Blake (2011) mostram que taxas de administração são reduzidas 

conforme o tamanho e o sucesso do fundo. Os autores encontraram que o Alfa, 

diferencial de retorno do fundo e o retorno previsto pelo modelo CAPM13, de um ano é 

significativo para explicar o Alfa nos próximos 3 anos, decrescendo sua significância 

com o passar dos anos. Taxas de administração afetam negativamente o Alfa futuro. 

                                                           
11 Somente para Money Market Funds 
12 Fundos de curto prazo com alta liquidez 
13 Capital Asset Pricing Model é um modelo de precificação de ativos ou carteiras 
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Além disso, encontraram evidencias de correlação positiva entre o tamanho do fundo e 

o Alfa, mas não encontraram evidências de que o tamanho do fundo afeta o Alfa futuro.  

Os trabalhos que utilizaram exclusivamente fundos de renda fixa encontraram 

resultados similares aos mencionados anteriormente. Um dos trabalhos seminais sobre 

o tema foi feito por Blake, Elton e Gruber (1993).  

Segundo esses autores, quase todos os estudos empíricos de avaliação de 

performance foram realizados com fundos de investimentos exclusivos em ações ou 

fundos que compram ações e renda fixa. Blake et al (1993) analisaram apenas fundos 

que investiram exclusivamente em ativos de renda fixa entre 1979-1988, avaliando o 

impacto das taxas de administração na performance, o viés de fundos liquidados e a 

persistência de performance. Eles mostraram que a taxa de administração explica a 

maior parte da diferença negativa de performance entre o fundo e a carteira passiva. 

Fundos que foram liquidados apresentam, em média, alfa inferior aos demais no período 

anterior à liquidação. Além disso, não encontraram evidencias de persistência de 

performance. Concluíram que investidores sem habilidade de previsão de desempenho 

deveriam selecionar fundos com baixas taxas de administração. 

Detzler, Miranda Lam (1997) avaliou fundos globais de renda fixa entre 1998 e 

1995, mostrando que estratégias de gestão ativa, em média, não foram eficientes, e para 

cada dólar gasto em despesas de um fundo a performance é reduzida em mais de um 

dólar. 

Nas pesquisas feitas no Brasil,  

Matos, Padilha e Benegas (2014) avaliaram 59 fundos de investimentos em 

ações classificados como ativos entre 2005 e 2009. Nesse artigo, mostraram que fundos 

eficientes eram geridos por instituições privadas, e distribuídos para clientes 

institucionais ou private; e fundos ineficientes eram direcionados ao público em geral. 

Encontraram persistência na performance nos fundos eficientes e nos fundos 

ineficientes. 

Mendonça Júnior, Campani e Leal (2016) propuseram um modelo de pontuação 

para escolha de fundos de investimento em ações (FIAs) com Alfa de Jensen positivo e 

significativo. Avaliaram duas medidas de desempenho e oito características de fundos 

de investimento em ações de 2004 e 2014. Encontraram que a variável Índice de Sharpe 
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passado apresentou maior coeficiente no modelo, sendo a característica mais importante 

para discriminar FIAs com Alfa significativo. Características como gestão 

independente, fundos iniciantes e fundos de investimentos em cotas de FIAs 

apresentaram significância no modelo. 

Securato, Abe e Ziruolo (1999) identificaram necessidade de criação de 

indicadores próprios para fundos de renda fixa. Observaram que a maior parte dos 

fundos apresentou composição de 80% do CDI exceto para 1997, onde parte dos fundos 

sofreram variações com a Crise Asiática. 

Vilella e Leal (2008) avaliaram fundos de renda fixa de 2000 até 2002 

verificaram que a utilização do benchmark IMA-B aumenta marginalmente o poder de 

explicação nos modelos. 

Machado (2008) analisou fundos de renda fixa referenciados DI entre 2005 e 

2007. Encontrou que fundos dentro da mesma classificação não seguem seu benchmark. 

Macedo et al (2010) avaliaram fundos de renda fixa abertos para captação entre 

2007-2008. Concluíram que o desempenho superior está relacionado a características 

individuais dos fundos. 

Rocha (2013) avaliou fundos de renda fixa de 2009 até 2012. Encontrou, na 

regressão múltipla, coeficientes positivos nas variáveis independentes de patrimônio 

líquido e negativas na taxa de administração e em número de cotistas em relação ao 

retorno do fundo. Não encontrou distribuição normal nos retornos. 

Amaral (2013) avaliou o desempenho de fundos de renda fixa previdenciários14 

comparados com fundos não previdenciários de renda fixa de 2005 a 2011. Mostrou que 

fundos previdenciários tiveram retornos médios inferiores aos fundos não 

previdenciário. Encontrou diferenças significativas entre taxas de administração para os 

dois grupos analisados: fundos previdenciários apresentaram, em média, taxa de 

administração superior aos não previdenciários. Também concluiu que as carteiras dos 

fundos previdenciários possuem maior concentração em ativos atrelados à taxa Selic em 

relação aos não previdenciários. Não encontrou excesso de retorno dos fundos 

previdenciários com relação à taxa Selic.  

                                                           
14 Fundos previdenciários utilizados pela autora contemplam recursos de previdência complementar aberta. 
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Medeiros (2015) examinou características nos fundos de renda fixa de 

previdência de 2003 a 2014. O autor mostrou que a utilização de Índices IMA-B e IRF-

M não apresentou melhoras no modelo de análise de estilo do retorno dos fundos em 

relação a utilização do CDI. Mostrou que fundos classificados como master possuem 

em média maiores Índices Sharpe do que fundos classificados como FIC. 

O presente trabalho se difere dos artigos de Medeiros (2015) e Amaral (2013) 

pois avaliou fundos grupos de fundo investidos por RPPS. Por sua vez, esses autores 

citados avaliaram fundos de renda fixa destinados a previdência complementar aberta. 

Este trabalho aborda temas pouco explorados na literatura brasileira de fundos de renda 

fixa como: avaliação de persistência de performance e avaliação do uso do Índice 

Sharpe para seleção de fundos. A avaliação de características como crédito privado, 

quantidade de cotistas, aplicação mínima e inflação também foi pouco explorada pelos 

demais autores. 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
4.1 Avaliação de performance de fundos de investimento 

A taxa de retorno realizada é o indicador de performance mais simples e talvez 

o mais utilizado na prática. Segundo Varga (2001), o problema do retorno realizado é 

que ele já aconteceu (ex-post), e o investidor deveria procurar a taxa de retorno esperada 

(ex-ante). 

Segundo Blake, Elton e Gruber (1993), a maneira mais simples de avaliar o 

desempenho de um fundo é comparar o retorno do fundo com um carteira passiva 

composta por um ou mais índices. Uma abordagem mais sofisticada seria comparar o 

fundo com uma carteira composta, por benchmark selecionados e por um ativo livre de 

risco, que possua o mesmo risco que o fundo. 

Vilella e Leal (2008) utilizaram modelos de dois fatores e de um fator para 

avaliar os retornos dos fundos de renda fixa no Brasil. Como resultado, a maior parte 

dos fundos tem o seu retorno explicado pelo CDI. O índice IRF-M aumenta 

marginalmente o poder explicativo do modelo. 

Existe pouca literatura sobre o cálculo de Alfa de Jensen em fundos de renda 

fixa no Brasil. A maior parte do retorno destes fundos é explicado pelo CDI, que é o 

principal ativo livre de risco utilizado pelo mercado. Isto gera uma dificuldade para 



 
  

20 
 

encontrar um Benckmark de mercado para o modelo. Blake, Elton e Gruber (1993) 

calcularam o Afla de Jensen utilizando modelos de 1, 3 e 6 fatores. Em todos os 

modelos, foram escolhidos apenas índices americanos do setor de renda fixa. Os autores 

concluíram que os resultados são semelhantes independente do modelo utilizado. 

Destacaram a importância da escolha do índice do modelo de um fator, ressaltando que 

o índice deve ser amplamente usado nos fundos analisados. 

Segundo Medeiros (2015), no Brasil, existem poucos índices de significância 

econômica relativos ao mercado de renda fixa, destacando os índices de mercado 

Anbima (IMA). Estes são subdivididos em índices pré-fixados e pós-fixados. O autor 

realizou uma Análise de Estilo baseada em retornos para fundos de previdência renda 

fixa no período de 2010 a 2014. Ele mostrou que o coeficiente relativo ao CDI possui 

um peso de 89%. Já a escolha de indicadores como IRF-M e IMA-B não trouxe melhora 

significativa. A partir dos resultados acima, o autor adotou o Índice de Sharpe Histórico 

para a realização da análise de desempenho e utilizou o Índice CDI como ativo livre de 

risco. 

Amaral (2013) avaliou o desempenho de fundos de Renda Fixa Previdenciários, 

utilizando o Índice de Sharpe e adotou, como ativo livre de risco, 96% do CDI, pois os 

fundos não superavam o ativo livre de risco. No presente estudo, utilizou-se o Índice de 

Sharpe para avaliar o desempenho dos fundos de renda fixa. 

Segundo Varga (2001), existem vários critérios de avaliação de desempenho de 

fundos. A melhor forma de avaliação dependerá do investidor e da sua carteira corrente. 

A média e a volatilidade apresentam-se como critérios simples de seleção e são de fácil 

compreensão. 

Harry Markowitz (1952) introduziu a teoria moderna de portfólios, a análise de 

média-variância. A teoria assume que o investidor é avesso ao risco e dadas duas 

carteiras com mesmo retorno esperado, os investidores vão optar pela carteira com 

menor variância. Posteriormente, o modelo de precificação de ativos CAPM foi 

introduzido por Jack Treynor (1965), William F. Sharpe (1964), John Lintner (1965), e 

Jan Mossin (1966). A partir do CAPM e das suas variações, diversos indicadores de 

desempenho foram introduzidos como: Índice de Sharpe (1966), Índice de Treynor 

(1965), Índice de Jensen (1968) e Índice de Sortino (1999).  
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4.2 Índice de Sharpe 

Tendo sido criado Sharpe (1966), o índice é calculado da seguinte forma: 

=  
[ − ]

 

Onde: 
IS = Índice de Sharpe 

= Desvio padrão dos retornos do ativo 

 = Retorno do ativo 

 = Retorno livre de risco 

 [ − ] = Prêmio de risco. 

Segundo Varga (2001), o Índice de Sharpe indica o excesso de retorno histórico 

médio por unidade de variabilidade histórica. Trata-se de uma estatística que depende 

do período em relação ao qual foi calculada, podendo ser transformada para um prazo 

diferente. 

Sharpe (1994) discute e amplia as aplicações do seu Índice, aborda diferenças 

entre a utilização da fórmula para cálculo ex-ante e ex-post. O índice passa a ser 

calculado em relação a algum benchmark e não só em relação ao ativo livre de risco. O 

índice ex-post indica o histórico médio das diferenças de retorno por unidade histórica 

de variabilidade do diferencial dos retornos. Pode ser calculado com as seguintes 

fórmulas: 

=  -  

Onde  retorno médio do ativo no período t e  retorno do benchmark no período 

t. 

≡
1

 

Onde  é a média dos valores de  de t=1 a T. 

≡
∑ ( − )

− 1
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Onde  é o desvio padrão do período. Assim, 

≡  

Onde  é o Sharpe histórico. 

No presente estudo, o Índice de Sharpe histórico foi calculado com 

periodicidade anual. Para isto, foram utilizados valores médios dos retornos diários 

durante 252 dias de cada fundo. Foi utilizado o CDI como benchmark. Varga (2006) diz 

que o Índice de Sharpe é interpretado como uma estratégia de negócio. Esse índice foi 

denominado por Brito (1996) de Índice de Sharpe generalizado (ISG). “O ISG mostra a 

capacidade de um gestor bater o benchmark contra uma dada volatilidade em relação ao 

seu benchmark“. Ainda Varga (2006) cita que o gestor do fundo pode facilmente 

manipular os indicadores de performance baseados em benchmark adotando estratégias 

simples de controle da alavancagem. Também cita que Goetzman et al. (2004) mostram 

estratégias de compras de opções que permitem aumento de indicadores como ISG. 

 
5 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

5.1 Objetivos 

A pesquisa apresentada tem como objetivo avaliar diferenças de desempenho e 

características entre os dois grupos de fundos selecionados, BaseRPPS e BaseRF. Serão 

avaliados quais são as características presentes nos fundos com melhores e piores 

desempenhos. A seleção de fundos de acordo com características. 

Também será avaliado se a seleção de fundos de acordo com uma das 

características passadas (taxa de administração ou número de cotistas ou aplicação 

mínima ou patrimônio líquido ou tempo de funcionamento), supera a seleção utilizando 

informações passadas de (Índice Sharpe ou retorno ou taxa de administração). Por 

último foi avaliado se existe persistência de performance entre os fundos com melhores 

e piores Índice Sharpe. 

5.2 Análise de dados 

No intuito de analisar características individuais dos fundos e relacionar as 

mesmas com o desempenho, a técnica de dados longitudinais (dados em painel) foi 
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utilizada. Segundo Stock & Watson (2004, p 10), “dados em painel consistem em 

diversas entidades em que cada uma delas é observada em dois ou mais períodos”. 

Também citam que os dados em painel podem ser usados para aprender sobre relações 

econômicas com base nas experiências de muitas entidades diferentes na base de dados.  

Apesar do uso de base de dados longitudinais o estudo não utiliza modelos de regressão 

para explicar a relação das características observadas e desempenho.  

Rocha (2013) utilizou dados longitudinais no seu modelo de regressão linear, 

para avaliar impactos de características dos fundos na performance obtida. No presente 

estudo, a base de dados de painel não é balanceada pois existem fundos liquidados ou 

fundos novos que possuem número menor de observações. Apesar de incluir fundos 

liquidados, a amostra poderá conter viés de sobrevivência, pois não contém observações 

de desempenho durante o ano de liquidação. O estudo adota a premissa de que as 

características e o desempenho dos fundos liquidados são capturados no ano anterior ao 

ano de liquidação.  

Cada observação contém informações de performance e características (quadro 

2) para cada ano analisado. A primeira base (BaseRPPS) contém 282 fundos com pelo 

menos uma observação (ano), e totaliza 1262 anos-fundo de observações. Na segunda 

base (BaseRF) foram 1338 fundos com pelo menos uma observação, com total de 5906 

anos fundo de observações. 

5.3 Características analisadas 

Pesquisas anteriores como: Amaral (2013), Medeiros (2015), Matos, Padilha e 

Benegas (2014), Macedo et. al. (2010) indicaram quais características individuais de 

cada fundo de investimento estão relacionadas a melhores índices de desempenhos. O 

quadro 2 contém as características selecionadas. A seleção das características e medidas 

de desempenho foi no sistema Quantum Axis.  
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Quadro 2: Característica dos fundos de investimento analisados15 

Características Observadas Abreviação 

Taxa de administração Taxa de Adm 

Patrimônio líquido PL_ ano 

Aplicação mínima Aplic_Min 

Número de cotistas Qtd_cot_ano 

Anos de funcionamento Anos_func 

Público alvo é investidor em Geral Inv_Ger* 

Fundo de investimento em cotas FIC* 

Fundo compra ativos relacionados a índice de preços Inflação* 

Classificação Crédito Privado Crédito Privado* 

Fonte: Elabração própria 
 

6 SELEÇÃO DE DADOS 

6.1 Base de dados 

A BaseRPPS contém os fundos de investimentos que receberam recursos de 

regimes próprios de previdência entre 2010 e 2015 e atenderam os seguintes critérios: 

Classificação CVM igual a Renda Fixa Curto Prazo ou Longo Prazo ou Referenciado 

Simples ou Crédito Privado; Número médio de cotistas no ano igual ou maior que dois; 

Classificação Anbima não alavancado16; Idade: pelo menos um ano completo de 

funcionamento.  

                                                           
15  Taxa de Adm = Taxa de administração média no ano, anualizada; PL_ ano = Patrimônio líquido médio 

no ano; Aplic_Min = Aplicação mínima do fundo, média no ano; Qtd_cot_ano = Média da quantidade de 

cotistas no ano; Anos_func = Número do de anos entre início do fundo e ano da observação; Inv_Ger = 

Valor igual a 1 se fundo é destinado a investidores em geral;  FIC = Valor igual a 1 se fundo é classificado 

como fundo de investimento em cotas; Inflação = Igual a 1 se fundo possui índice de preços como 

benchmark ou possui palavra inflação na denominação social ou possui nome de algum índice de inflação 

na sua denominação social. Crédito Privado = Valor igual a 1 se fundo possui classificação Anbima igual 

a crédito privado 

*Variáveis Dummy 
16 Segundo a Anbima fundo é considerado alavancado sempre que existir a probabilidade (diferente de zero) de perda superior ao patrimônio do 
fundo, desconsiderando-se casos de default nos ativos do fundo. 
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De 2010 até 2015, foram encontrados 396 fundos de renda fixa que receberam 

investimentos de RPPS, onde 282 atenderam aos critérios de seleção e foram 

selecionados.  

A BaseRF foi selecionada a partir de uma lista com todos fundos de renda fixa 

que atendem os seguintes critérios: Classificação CVM: Renda Fixa Curto Prazo, Longo 

Prazo, Referenciado Simples e Crédito Privado; Número médio de cotistas no ano igual 

ou maior que dois; Público alvo diferente de exclusivo do administrador; Classificação 

Anbima não alavancado e não exclusivo; Idade: pelo menos um ano completo de 

funcionamento. A BaseRF contém todos os fundos da BaseRPPS. 

Do total de fundos, 1.338 atenderam os critérios acima e foram selecionados, a 
descrição da classificação CVM e público alvo foi detalhada no quadro 3 e 4 em anexo 
respectivamente.  

Para cada fundo, foi calculado o número médio de cotistas para cada ano entre 

2010 e 2015. Como a análise utiliza dados em painel, foram selecionados apenas fundos 

que tiveram pelo menos um ano completo de funcionamento (de 31/dezembro de um 

ano até 31/dezembro do ano seguinte) no período. A amostra contém fundos liquidados 

e incorporados desde que atendam a condição acima. A exclusão de fundos com apenas 

1 cotista elimina casos de fundos exclusivos que realizam precificação distinta de títulos 

públicos, como marcação na curva. 

6.2 Outliers 

Analisando o retorno e a volatilidade do fundo, houveram fundos com valores 

muito discrepantes em relação à média. Com uma avaliação da carteira destes fundos, 

foi possível identificar duas principais causas: 

a) Amortizações: Fundos de renda fixa não informam em fontes públicas os 

valores e as datas das amortizações de cotas. A amortização pode gerar uma variação 

negativa significante no retorno e na volatilidade do fundo quando o valor amortizado 

representa uma parcela significante do patrimônio do fundo. 

b) Precificações de títulos privados como debentures: Fundos que compravam 

títulos privados ilíquidos tiveram grandes variações de retorno em alguns meses 

específicos. 
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Para as duas bases de dados, foram calculadas as volatilidades mensais 

individuais dos fundos e a média de cada mês entre 2010 e 2015. Fundos que 

apresentaram volatilidade superior a 20 vezes a volatilidade média foram removidos.  

7 RESULTADOS 
 
7.1 Estatística Descritiva 

As tabelas 2 e 3 contém as estatísticas descritivas dos dados da BaseRF e 

BaseRPPS. As estatísticas descritivas mostram que característica como: Ret_Liq, 

Vol_ano,Taxa de Adm, Anos_Func possuem média semelhantes nas duas amostras. A 

Dummy Inflação foi superior na amostra BaseRPPS, indicando que amostra contém 

mais fundos desta classificação. 

Tabela 2 – Estatística descritiva da amostra BaseRF 

Características Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Ret_Liq 5906 0,10 0,04 -0,18 0,34 

Sharpe CDI 5906 -12,10 28,33  48,09 

Vol_ano 5906 0,01 0,21 0,00 0,16 

Taxa de Adm 5906 0,01 0,11 0,00 0,07 

Aplic_Min (R$ milhões) 5906 0,36 2,58 0,00 100,00 

Qtd_Cot_ano 5906 5.408,83 28.060,50 2,00 510.919,00 

Pat_Liq_ano (R$ milhões) 5906 722,35 1722,68 0,20 33.747,58 

Anos_Func 5906 8,33 5,603 1,00 26,00 

Inv_Geral 5906 0,57 0,49 0,00 1,00 

FIC 5906 0,60 0,49 0,00 1,00 

Inflação 5906 0,10 0,31 0,00 1,00 

Crédito Privado 5906 0,21 0,41 0,00 1,00 

Fonte: Stata 
 
Tabela 3: Estatística descritiva da amostra BaseRPPS 

Característica Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Ret_Liq 1262 0,10 0,05 -0,17 0,30 

Sharpe CDI 1262 -9,04 30,87 -251,34 33,95 

Vol_ano 1262 0,02 0,03 0,00 0,13 

Taxa de Adm 1262 0,01 0,01 0,00 0,61 

Aplic_Min (R$ milhões) 1262 0,15 0,45 0,00 5,00 

Qtd_Cot_ano 1262 10.326,74 40.448,62 2,00 428.312,67 

Pat_Liq_ano (R$ milhões) 1262 1359,5284 2714,85799 0,61 31.906,16 

Anos_Func 1262 8,4009 5,9459 0,00 26,00 

Inv_Geral 1262 0,50 0,50 0,00 1,00 

FIC 1262 0,53 0,50 0,00 1,00 

Inflação 1262 0,25 0,43 0,00 1,00 

Crédito Privado 1262 0,16 0,36 0,00 1,00 

Fonte: Stata 
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Cerca de 32% dos fundos contidos na amostra BaseRF iniciaram suas atividades 

durante o período observado, e cerca de 21% encerraram atividades durante o período 

(tabela 4). Em ambas amostras, apenas cerca de 52% dos fundos permaneceram em 

funcionamento durante os 6 anos observados 2010 a 2015 (tabela 5). 

Tabela 4: Estatísticas de início e encerramento de fundos por amostra entre 2010 e 2015 

Base de Dados 
Situação dos Fundos durante o 

período 
Quantidade de 

fundos 
% do total por base 

BaseRF 
Iniciaram 424 32% 
Encerraram 278 21% 
Iniciaram e Encerraram 55 4% 

BaseRPPS 
Iniciaram 107 38% 

Encerraram 82 29% 

Iniciaram e Encerraram 10 4% 

Fonte: Elaboração própria 
 
Tabela 5: Estatística da quantidade de fundos em funcionamento no período avaliado 

Base de Dados 
Anos de 

funcionamento 
Quantidade de 

fundos 
% do Total por base 

BaseRF 

1 160 12% 
2 140 10% 
3 145 11% 
4 123 9% 
5 81 6% 
6 689 51% 

BaseRPPS 

1 39 14% 

2 10 4% 

3 39 14% 

4 32 11% 

5 14 5% 

6 148 52% 

Fonte: Elaboração própria 
 

7.2 Análise de características por decil: Inflação, FIC e Crédito privado 

 As observações foram classificadas anualmente de acordo com IS obtido no 

ano, e separado em 10 decis, onde o 10º decil e 1º decil contém as observações com 

maior e menor IS respectivamente (ver tabela 6 e 7 em anexo). Elton, Gruber e Blake 

(2011), Carhart (1997), Gruber (1996) utilizaram rankings de acordo com medidas de 

risco-retorno para avaliar a previsibilidade dos indicadores de performance. 

As tabelas 6 e 7 em anexo apresentam os valores médios de cada variável 

observada de acordo com o ranking de IS. A amostra BaseRPPS (tabela 7) teve IS 

positivo para 5 decis diferentes (10º até 6º) contra 3 decis com IS positivo na BaseRF 

(tabela 6). A tabela 6 apresenta semelhanças na maioria das características em relação a 

tabela 7. Variáveis como taxa de administração, quantidade de cotistas e anos de 
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funcionamento, crédito privado e FIC apresentam variação monotônica de acordo com 

o percentil. Demais variáveis não apresentaram variação monotônica em relação ao 

percentil. A tabela 6 mostra que, nos 3 decis superiores, (10º, 9º, e 8º) os fundos FIC 

representam, em média, 43% da amostra e nos 3 decis inferiores (1º,2º e 3º) este número 

sobe para 83%. Fundos de Crédito Privado e inflação também estão concentrados entre 

os primeiros decis.  

Medeiros (2015) ressalta a importância da escolha da amostra. Interpretações 

distintas podem ser encontradas, mostrou que amostras contendo apenas fundos 

master17 apresentaram resultados superiores. As observações foram separadas de acordo 

com características de Inflação, FIC e Crédito privado, para cada característica foram 

calculados o retorno médio, volatilidade média e taxa de administração média (tabela 8 

e 9). Fundos com características: crédito privado, Não FIC e inflação apresentaram 

retornos superiores e taxas de administração inferiores. De acordo com o teste T de 

Student a diferença entre médias é significante (nível de 5%). 

Tabela 8: Média dos retornos de acordo com características dos fundos da BaseRF 

Característica Observações Retorno Médio 
Desvio 
Padrão 

Taxa de adm 
média 

Inflação 317 10,67% 8,68% 0,32% 
Não Inflação 945 9,35% 3,09% 1,09% 
FIC 675 9,21% 4,47% 1,22% 
Não Fic 587 10,24% 5,75% 0,51% 
Crédito Privado 199 11,25% 4,58% 0,39% 
Não Crédito Privado 675 8,56% 6,04% 0,98% 

Fonte: Elaboração própria 
 
Tabela 9: Média dos retornos de acordo por características dos fundos da BaseRPPS 

Característica Observações Retorno Médio 
Desvio 
Padrão 

Taxa de adm 
média 

Inflação 615 10,92% 9,74% 0,39% 

Não Inflação 5291 9,51% 2,62% 0,97% 

FIC 3566 9,32% 3,74% 1,18% 

Não FIC 2340 10,17% 4,37% 0,49% 

Crédito Privado 1229 10,71% 3,09% 0,38% 

Não Crédito Privado 4677 9,38% 4,19% 1,04% 

Fonte: Elaboração própria 

                                                           
17 Estrutura Feeder-Master, permite que um mesmo fundo (master) possa ser comercializado através de fundos 
feeder com diferentes taxas de administração e condições de aplicação e resgate. Segundo a Anbima, a 
estrutura reduz custos operacionais e permitem maior grau de flexibilidade em casos de encerramentos de 
fundo. 
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A diferença entre os desempenhos pode estar relacionada diferenças entre os 

ativos investidos. O quadro 5 em anexo detalha os tipos de ativos investidos para cada 

característica da tabela 8 e 9. 

O desempenho superior dos fundos de inflação pode ser explicado pela variação 

da taxa Selic durante o período avaliado (Figura 2 e tabela 10). A taxa Selic estava em 

de 8,75% em janeiro 2010 e atingiu 14,25% em agosto de 2015. Índices como IMA-B, 

que são atrelados a títulos pós-fixados e inflação, sofreram grandes variações no retorno 

de acordo com o ano observado. Conforme a tabela 10, o retorno acumulado do IMA-

B no período superou o CDI em 4 anos distintos (2010,2011,2012 e 2014). 

Figura 2: Retorno acumulado por principais benchmarks de índices de inflação e CDI 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, dados obtidos no Quantum Axis  
 
Tabela 10: Retorno por Benchmark de renda fixa 

Fonte: Quantum Axis 
 

Os fundos classificados como crédito privado possuem, pelo menos, 50% do 

patrimônio em títulos privados. Através da aquisição de títulos privados, que, em geral, 

oferecem taxas superiores ao CDI, conseguiram um retorno superior e menor 

volatilidade em relação aos fundos que não são de crédito privado. 

Índice 
Benchmark 

Retorno no 
período 

Retorno anual 

31/12/2009 até 
31/12/2015 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

CDI 80,09% 13,24% 10,81% 8,06% 8,40% 11,60% 9,75% 

Ibovespa -36,80% -13,31% -2,91% -15,50% 7,40% -18,11% 1,04% 

IMA-B 91,53% 8,88% 14,54% -10,02% 26,68% 15,11% 17,04% 

IMA-B 5 102,66% 15,46% 11,64% 2,78% 16,98% 15,69% 13,04% 

IMA-B 5+ 91,38% 5,71% 16,60% -17,07% 34,21% 14,48% 21,85% 

IRF-M 79,20% 7,13% 11,40% 2,61% 14,30% 14,45% 11,87% 

Selic 80,79% 13,27% 10,90% 8,22% 8,49% 11,62% 9,78% 
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A diferença de (0,7%) entre a taxa média de administração dos fundos FIC 

(1,18% a.a) e fundos não FIC (0,49% a.a.) contribui para a diferença de performance 

pois o retorno avaliado é liquido da taxa de administração. 

7.3 Análise de características por decil: Taxa de Adm, Aplic Min, Qtd Cot ano, Pat Liq 

ano e Anos func 

Através da classificação das observações em decis de acordo com característica 

do fundo (tabela 11 e 12 em anexo) foi observado que os valores de IS são maiores 

conforme aumento do valor de aplicação mínima, o mesmo não ocorre com o patrimônio 

líquido. Decis com maior tempo de médio funcionamento e maior quantidade média de 

cotistas apresentam menores valores de IS, os fundos destes decis apresentaram maior 

taxa de administração, e maior proporção de fundos FIC em relação aos decis com 

menor tempo de funcionamento e menor quantidade de cotistas (tabela 13 em anexo). 

 As tabelas 11 e 12 apresentam valores de IS negativos, dificultando a 

comparação entre os primeiros decis e últimos decis. O IS negativo perde o sentido pois 

quando o valor do IS é menor que zero o aumento de volatilidade aumenta o valor do 

Índice tornando o valor menos negativo. 

7.4 Analise de Desempenho e previsibilidade 

O desempenho da seleção de fundos utilizando características passadas (ex-post) 

foi testada empiricamente através de uma estratégia de seleção de fundo. A estratégia 

consiste em gerar uma carteira com os fundos que tiveram 10% maiores IS no ano 

anterior, e no primeiro dia do ano seguinte fazer o re-balanceamento. O valor que seria 

aplicado em fundos que foram liquidados foi dividido para os demais fundos do mesmo 

percentil. Fundos novos só recebem aplicações da carteira quando completam um ano 

de funcionamento, pois precisam de pelo menos um ano completo para obter uma 

classificação de decil. A estratégia foi aplicada para todos os decis de IS. Mesma 

estratégia foi implementada utilizando as classificações de decil por taxa de 

administração, patrimônio líquido, quantidade de cotistas, aplicação mínima, anos de 

funcionamento e retorno líquido.  

Para comparar o desempenho das carteiras foi utilizado o indicador de spread 

entre o retorno acumulado de cada carteira e do CDI. Em vários casos as carteiras 
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obtiveram apenas valores negativos de IS, fazendo com que o IS perca sua função na 

avaliação de performance. 

Nenhuma das estratégias de seleção por características gerou carteiras com IS 

positivo, (tabela 14 em anexo) exceto taxa de administração (tabela 15). A estratégia de 

seleção por quantidade de cotistas gerou uma carteira com o retorno superior em relação 

ao CDI do período18. A seleção por decil de taxa de administração gerou uma carteira 

com IS positivo (tabela 15). As tabelas 16,17 apresentam os resultados da estratégia de 

seleção de carteiras utilizando IS e retorno líquido. 

Tabela 15: Desempenho das 10 carteiras selecionadas por decil de taxa de administração 
(BaseRF). 

Decil Taxa 
adm    Retorno 

médio Vol média Índice 
Sharpe 

Retorno 
acumulado do 
Portfolio 

Spread CDI 

1   10,60% 0,72% -0,10 65,33% 1,29% 
2   10,41% 0,98% -0,66 63,85% -0,19% 
3   10,32% 0,92% -1,26 63,24% -0,80% 
4   10,29% 0,95% -2,80 63,00% -1,03% 
5   10,15% 0,51% -5,47 62,01% -2,03% 
6   9,97% 1,05% -5,83 60,65% -3,39% 
7   9,51% 0,51% -12,50 57,40% -6,63% 
8   9,08% 0,50% -19,71 54,31% -9,72% 

9   8,04% 0,38% -38,02 47,11% -16,93% 
10   6,07% 0,08% -85,23 34,18% -29,86% 

Fonte: Elaboração própria 
 
Tabela 16: Desempenho das 10 carteiras selecionadas por decil IS (BaseRF). 
Decil 
Índice 
Sharpe 

  
Retorno 
médio Vol média 

Índice 
Sharpe 

Retorno 
acumulado do 

Portfolio 

Spread CDI 
acumulado 

1   6,61% 0,06% -81,34 37,60% -26,44% 
2   8,43% 0,07% -35,62 49,75% -14,28% 
3   9,23% 0,08% -19,15 55,37% -8,66% 
4   9,82% 0,07% -11,00 59,63% -4,41% 
5   9,90% 0,12% -6,48 60,19% -3,85% 
6   10,01% 0,25% -4,23 61,00% -3,03% 
7   9,90% 0,54% -1,41 60,21% -3,83% 
8   9,99% 1,76% -2,28 60,66% -3,37% 
9   10,52% 3,02% 0,98 64,03% -0,01% 

10   10,81% 0,38% 3,56 66,90% 2,87% 

Fonte: Elaboração própria 
 
 
 
 

                                                           
18 Carteira que selecionou fundos do 1º decil (menor quantidade de cotistas) obteve spread de 0,37% em relação 
ao CDI 
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Tabela 17: Desempenho das carteiras selecionadas por decil de retorno (BaseRF). 

Decil 
Retorno 
Líquido 

  
Retorno 
médio 

Vol média 
Índice 
Sharpe 

Retorno 
acumulado 
do Portfolio 

Spread CDI 

1   6,45% 0,07% -80,66 36,58% -27,46% 
2   8,19% 0,19% -35,95 48,14% -15,90% 
3   9,09% 0,15% -20,96 54,39% -9,65% 
4   9,61% 0,18% -12,47 58,09% -5,95% 
5   10,01% 0,23% -7,79 60,99% -3,05% 
6   10,23% 0,09% -3,50 62,64% -1,40% 
7   10,31% 0,17% -0,58 63,17% -0,86% 
8   10,40% 0,17% 1,15 63,90% -0,14% 

9   10,41% 0,56% 2,33 63,94% -0,09% 

10   10,42% 4,37% -1,47 62,43% -1,61% 

Fonte: Elaboração própria 
 

Observando as tabelas 15-17 a estratégia de seleção utilizando IS (tabela 16) 

gerou carteiras com o maior spread acumulado em relação ao CDI e maior retorno 

ajustado ao risco. A seleção por menores taxas de administração obteve carteiras com 

maiores IS e maiores retornos acumulados, em relação a seleção por maior decil de 

retorno. Nas tabelas 16 e 17 o retorno médio é crescente19 com o decil, e na tabela 10 

decrescente20, indicando continuidade de performance no ano seguinte da seleção. A 

tabela 14 também indica que spread CDI acumulado é reduzido monotonamente 

conforme o aumento da taxa de adm. A diferença entre as médias de retorno e spread 

do 1º decil e 10º decil, é significante ao nível de 5% segundo o teste T de Student. 

Na seleção por retorno líquido e IS a proporção média de fundos que 

permaneceu no decil de melhor desempenho foi de 43%, e 65% no decil de pior 

desempenho. Na seleção por taxa de administração a proporção foi de 89% e 98% 

respectivamente. A proporção de fundos liquidados no ano seguinte no decil de pior 

desempenho foi em média de 7,6% contra 4,8% no decil de melhor desempenho. A 

proporção de fundos que iniciaram durante o período e ingressaram no decil de melhor 

desempenho foi 6 vezes superior em relação aos que ingressaram no decil de pior 

desempenho. Dentre os fundos que estiveram em funcionamento durante todo o período, 

a quantidade de fundos que foi classificado no decil de pior desempenho durante todos 

                                                           
19 Com exceção do 6º decil da tabela 18 
20 Decil 10 contém fundos com maiores taxas de administração, 
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os anos foi 1,5 vezes superior em relação ao decil de melhor desempenho. (Tabela 18 e 

19 em anexo) . A figura 3 em anexo mostra a evolução anual do retorno obtido pelas 

carteiras que selecionaram fundos por taxa de administração, a figura aponta baixa 

diferença no desempenho anual entre as carteiras com maior desempenho (1º e 2º decil) 

e grande diferença nas carteiras de pior desempenho (10º e 9º decil). Os resultados das 

tabelas 14,15,16,17 são semelhantes aos encontrados no grupo de fundos BaseRPPS. 

 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo identificar características e avaliar 

desempenho de fundos de renda fixa que recebem recursos de Regimes Próprios de 

Previdência de 2010 até 2015 (BaseRPPS). Resultados foram comparados com uma 

base de fundos classificados na CVM como renda fixa, não exclusivos e não 

alavancados (BaseRF). Também foi avaliada a seleção de fundos utilizando Índice de 

Sharpe e a persistência de performance ao longo do período. 

O estudo empírico considerou uma amostra de 1339 fundos de renda fixa e 282 

fundos de renda fixa que recebem recursos de RPPS. A técnica de dados longitudinais 

foi utilizada, onde cada observação contém o retorno anual e características do fundo. 

O retorno médio anual dos fundos foi inferior ao retorno do ativo livre de risco CDI. 

Amaral (2013), Medeiros (2015)21 e Lima (2006) encontraram resultados semelhantes 

analisando fundos de renda fixa previdenciários22.Mostraram que, em média, não há 

excesso de retorno entre fundos de renda fixa previdenciários e o ativo livre de risco. 

Características como classificação Anbima Crédito privado, e fundos indexados 

a índices de inflação apresentaram retorno superior em relação aos demais fundos com 

nível de significância de 5%. Fundos com classificação FIC apresentaram, em média, 

taxa de administração média superior e retorno médio inferior, em relação aos demais 

fundos. Os fundos foram classificados anualmente conforme o seu Índice Sharpe e 

divididos em 10 grupos (tabela 6 e 7 em anexo). Na tabela 7 o grupo do 10º decil (maior 

IS) apresentaram taxa de administração média de 0,36% contra 1,96% para fundos do 

1º decil (menor IS). As varáveis Taxa de administração, quantidade de cotas, anos de 

funcionamento, dummy FIC, dummy investidor geral apresentaram correlação negativa 

                                                           
21 Para fundos FIC 
22 Fundos que receberam recursos do segmento de planos previdência complementar aberta 
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com o decil, ou seja, fundos no 10º decil possuem, em média, valores menores destas 

variáveis. Patrimônio líquido, aplicação mínima e dummy crédito privado apresentaram 

correlação positiva com o decil. Os resultados foram similares entre os dois grupos de 

fundos. Rocha (2013), analisando fundos de renda fixa, mostrou que existe correlação 

positiva entre retorno e patrimônio líquido. 

Os fundos foram classificados em 10 decis utilizando informação passada de 

Índice Sharpe, retorno líquido e taxa de administração. Em cada ano foram gerados 10 

carteiras igualmente ponderadas que investem de acordo com o decil. A seleção de 

fundos por IS passado superou a seleção por retorno liquido e a seleção por menores 

taxas de administração. A carteira que comprou o decil de maior IS obteve spread 

acumulado de 2,7% em relação ao CDI. A carteira que investiu no decil de menor taxa 

de administração obteve spread acumulado de 1,29% em relação ao CDI. A carteira que 

investiu no decil de maior retorno líquido obteve spread de -1,61% em relação ao CDI.  

A persistência dos fundos no decil de pior IS foi superior em relação a 

persistência no decil de maior IS. Em média 91% dos fundos com menores taxas de 

administração se mantiveram no decil de menores taxas no ano seguinte. A proporção 

de permanência no decil foi de 43% entre os fundos com maior retorno líquido e IS. 

Resultados similares foram obtidos por Carhart (1977), que encontrou evidencias de 

persistência entre os fundos de pior performance, também mostrou que fundos com boa 

performance apresentam bons retornos no ano seguinte, mas não nos anos posteriores. 

A proporção de liquidação foi 216% maior entre fundos do decil com menor IS 

em relação a fundos no decil de maior IS. Cerca de 25% dos fundos que iniciaram 

funcionamento durante o período conseguiram ingressar no decil de maior IS. 

Mendonça (2016) mostrou que a idade do fundo possui correlação negativa com a 

probabilidade de do fundo gerar Alfa. Entre os fundos que estiveram em funcionamento 

durante todo o período, cerca de 1,8% deles se mantiveram no decil de melhor 

desempenho de IS e 6,9% se mantiveram no decil de pior desempenho23.  

O estudo apresenta limitações por observar retornos realizados (ex post) das 

cotas dos fundos de investimento. O período analisado é estático: 2010 a 2015. O 

trabalho considerou observações estáticas das classificações ANBIMA: alavancagem, 

                                                           
23 Probabilidades avaliadas no grupo de fundos BaseRF, valore encontrados no grupo de fundos BaseRPPS são 
semelhantes. 
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crédito privado, fundo exclusivo e benchmark. Os valores utilizados refletem a 

informação mais recentes dos fundos na data de 07/08/2016 obtidas no sistema Quantum 

Axis. Alterações destas características ao longo do período analisado foram 

desconsideradas.  

Como sugestão para pesquisas futuras, a comparação de desempenho deve ser 

feita entre grupos preferencialmente de características semelhantes. Características 

como: público alvo, benchmark, classificação tributária, FIC ou Master, crédito privado, 

e alavancagem são extremamente relevantes ao se analisar fundos de renda fixa. A 

análise utilizando períodos mais longos e metodologias não paramétricas que levem em 

consideração características individuais do fundo e utilização de dados mensais poderá 

agregar mais informações ao modelo. O documento Perfil Mensal que passou a ser 

divulgado na CVM pode contribuir para pesquisas com informações sobre de 

amortizações realizadas e tipo de investidor do fundo.  
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Anexo 

 
Quadro 1: Artigos da resolução nº 3922 do CMN 

 Incisos do 
Artigo artigo 7º 3922 

Limite 
Individual. 

Descrição 

Art. 7º, I, "b" 100% 

Cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de 
condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas 
respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos 
títulos definidos na alínea "a" deste inciso e cuja política de 
investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos 
subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de 
Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer 
subíndice atrelado à taxa de juros de um dia 

Art. 7º, III, "a" 80% 

Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou 
como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, 
constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de 
investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos 
subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de 
Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer 
subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;  

Art. 7º, III, "B" 80% 

Cotas de fundos de índices de renda fixa cujas carteiras sejam 
compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e 
rentabilidade dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) 
ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de 
qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;  

Art. 7°, IV, "a" 30% 
Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou 
como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, 
constituídos sob a forma de condomínio aberto; 

Art. 7°, IV, "b" 30% 
Cotas de fundos de índices cujas carteiras sejam compostas por 
ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade 
de índices de referência de renda fixa;  

Art. 7º, VII, "b" 5% 
Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou 
como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que 
contenham em sua denominação a expressão "crédito privado".  

Fonte: Banco Central do Brasil 
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Quadro 3: Classificação de Fundos de Investimento em Renda Fixa na CVM 

Classe Fator de risco Ativos Sufixos possíveis Características 
Renda 
Fixa 

Variação da taxa de 
juros, de índice de 
preços ou ambos 

No mínimo 80% da 
carteira em ativos 
relacionados à 
variação da taxa de 
juros, de índice de 
preço ou ambos. 

Curto Prazo Aplica em títulos com prazo máximo 
a decorrer de 375 dias. O prazo médio 
da carteira é inferior a 60 dias. 

Longo Prazo Compromete-se a obter o tratamento 
fiscal destinado a fundos de longo 
prazo 

Referenciado Investe ao menos 95% do patrimônio 
em ativos que acompanham um 
índice de referência destinando 80% 
para títulos públicos e ativos de baixo 
risco 

Simples Destina ao menos 95% do patrimônio 
a títulos públicos ou papéis de 
instituição financeiras com risco 
equivalente. Prevê no regulamento 
que seus documentos serão 
disponibilizados aos cotistas ou 
meios eletrônicos 

Dívida Externa Aplica ao menos 80% do patrimônio 
em títulos da dívida externa da União 

Crédito Privado Investe mais de 50% do patrimônio 
em ativos de crédito privado 

Fonte: Instrução CVM 409 de agosto de 2004. 
 
Quadro 4: Definições de público alvo 

Característica dos Fundos Descrição 
Público Alvo: Exclusivo Recebe investimentos de um único cotista, ou grupo limitado de investidores. 
Público Alvo: Exclusivo do 
administrador 

Destinado à aplicação de recursos da própria instituição. Em geral tratam-se 
dos chamados fundos “mãe” que recebem as aplicações de parte dos FICs da 
instituição. 

Público Alvo: Investidores em 
geral Permite investimento do público em geral. 

Fonte: Quantum Axis  
 
Quadro 5: Tipos de ativos investidos por característica do fundo 

Classificação Descrição Exemplo de Ativos 

FIC 
Fundos de investimento em cotas de 
fundos de investimento 

Sua carteira é composta em pelo menos 
95% de cotas de fundos de investimento. 

Inflação 
Fundos que investem em ativos 
indexados a Índices de Inflação como: 
IMA-B, IMA-C, IMA-GERAL. 

Títulos Públicos como NTN-B, NTN-C, ou 
operações de swap indexadas à índices de 
inflação 

Crédito Privado 

Títulos emitidos por instituições 
privadas, possuem remuneração paga 
em intervalos e condições pré-
definidos. Risco do ativo depede do 
risco da companhia emissora. 

Certificado de Depósito Bancário (CDB) , 
Debêntures, Depósitos a Prazo com 
Garantia Especial (DPGE) ,Letras de 
Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de 
Crédito Imobiliário (LCI), Letras 
Financeiras (LF) 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 6: Características da amostra de acordo com a classificação por decil de Índice Sharpe anual BaseRF 24 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
 
Tabela 7: Características da amostra de acordo com a classificação por decil de Índice Sharpe anual BaseRPPS 25 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

                                                           
24 10º decil (maiores Índices Sharpe), 1º decil (menores Índices Sharpe), *Média anual, ** Porcentagem dos fundos dentro do decil que apresentam dummy = 1 
25 10º decil (maiores Índices Sharpe), 1º decil (menores Índices Sharpe), *Média anual, ** Porcentagem dos fundos dentro do decil que apresentam dummy = 1 

Decil Ret_liq* 
Índice 
Sharpe* 

Vol_ano* 
Taxa 
de 
Adm* 

Pat_Liq_ano 
(R$ mil) 

Qtd_Cot_ano* 
Aplic_Min 
(R$ mil) 

Anos_F
unc* 

FIC** Inflação** Inv_Geral** 
Crédito 
Privado** 

1 6,71% -77,50 0,05% 3,27% 784.182,46 26.561,23 30,14 12,30 82,60% 0,00% 75,51% 0,00% 
2 8,63% -27,45 0,07% 1,66% 453.124,83 10.740,08 38,12 10,74 84,41% 0,00% 83,05% 2,37% 
3 9,39% -13,85 0,07% 0,96% 734.837,60 6.313,66 49,92 9,18 66,44% 0,00% 74,58% 2,88% 
4 9,67% -7,41 0,10% 0,70% 671.764,96 3.852,67 91,12 9,22 68,14% 0,00% 64,58% 6,44% 
5 9,13% -3,59 0,47% 0,58% 757.819,01 2.565,89 166,53 9,19 69,10% 2,89% 63,84% 11,21% 
6 7,38% -1,40 1,80% 0,50% 621.906,95 1.258,61 343,97 7,64 52,12% 13,37% 51,27% 15,06% 
7 9,47% -0,12 2,40% 0,46% 580.529,01 985,09 392,31 7,06 51,02% 28,98% 47,29% 18,47% 
8 12,81% 0,76 2,46% 0,38% 688.374,67 860,64 404,70 6,21 45,25% 37,63% 42,54% 26,61% 
9 12,00% 2,37 0,66% 0,29% 926.766,66 598,08 730,41 6,39 43,05% 16,61% 36,44% 45,42% 

10 11,40% 7,30 0,17% 0,26% 1.002.341,75 317,33 1.311,87 5,38 41,75% 4,71% 32,49% 79,29% 

Decil Ret_liq* 
Índice 
Sharpe
* 

Vol_ano
* 

Taxa de 
Adm* 

Pat_Liq_ano 
(R$ mil) * 

Qtd_Cot_ano
* 

Aplic_Mi
n (R$ mil) 

Anos_Func
* 

FIC** 
Inflação*
* 

Inv_Geral*
* 

Crédito 
Privado*
* 

1 6,26% -83,85 0,05% 3,91% 2.846.081 59.143 1 14,67 83,59% 0,00% 63,28% 0,78% 

2 8,67% -20,93 0,13% 1,58% 1.152.883 22.307 21 11,84 84,80% 0,00% 76,00% 4,80% 

3 7,96% -4,56 1,29% 0,78% 1.635.355 9.076 63 8,75 66,14% 9,45% 62,20% 7,09% 

4 6,62% -0,75 3,26% 0,57% 1.156.608 3.219 105 7,41 56,45% 35,48% 60,48% 2,42% 

5 8,60% 0,20 4,30% 0,43% 717.099 1.113 123 6,24 40,16% 58,27% 42,52% 4,72% 

6 12,82% 0,62 3,71% 0,35% 1.098.788 1.324 124 5,14 40,80% 60,00% 37,60% 7,20% 

7 11,88% 1,20 1,70% 0,36% 817.785 1.514 149 6,13 42,86% 40,48% 32,54% 16,67% 

8 11,60% 2,60 0,98% 0,33% 805.788 1.708 152 6,98 37,60% 33,60% 39,20% 36,80% 

9 11,57% 5,27 0,40% 0,31% 1.336.239 2.491 166 7,80 42,52% 14,96% 44,09% 23,62% 

10 10,90% 10,61 0,08% 0,26% 1.986.874 738 605 8,94 39,84% 6,25% 39,84% 53,13% 
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Tabela 11: Média do Índice Sharpe por decil de cada característica BaseRF 

Decil   IS Aplic_Min 
(R$ mil)   IS Anos_Func   IS Qtd_Cot_ano   IS Pat_Liq_ano 

(R$ mil)   IS Taxa de 
Adm 

1  -14,10 0,00  -1,35 1,00  -0,34 3,80  -23,52 5.218  1,06 0,02% 
2  -17,10 0,00  -4,22 1,65  -2,57 10,90  -17,39 19.653  -0,11 0,13% 
3  -43,42 0,16  -3,57 3,07  -2,63 25,03  -12,11 41.005  0,29 0,21% 
4  -18,84 1,13  -6,87 4,09  -4,93 51,64  -12,18 68.796  -1,31 0,30% 
5  -9,61 4,36  -8,75 5,73  -8,03 113,69  -10,04 113.310  -0,54 0,39% 
6  -7,78 13,36  -11,88 7,73  -12,49 239,68  -9,56 188.513  -3,62 0,53% 
7  -8,01 26,17  -11,95 10,08  -12,71 558,91  -7,61 315.763  -5,25 0,64% 
8  -4,74 65,22  -16,46 12,43  -19,89 1.417,69  -9,68 559.011  -11,81 1,07% 
9  -3,19 225,40  -21,63 15,23  -20,55 4.711,40  -7,68 1.205.557  -23,34 1,76% 
10  -0,06 2.802,90  -31,98 19,26  -36,73 46.823,01  -11,24 4.690.556  -73,75 3,75% 

                               
Fonte: Elaboração própria  
 
Tabela 12: Média do Índice Sharpe por decil de cada característica BaseRPPS 

Decil   IS Aplic_Min 
(R$ mil) 

  IS Anos_Func   IS Qtd_Cot_ano   IS Pat_Liq_ano 
(R$ mil) 

  IS Taxa de 
Adm 

1  -15,98 0,00  3,01 4,33  1,24 8,05  -4,60 17.850  4,18 0,09% 
2  -45,77 0,07  3,07 5,97  2,47 22,01  -2,29 57.576   -  -26 
3  38,21 0,18  3,86 7,27  0,56 41,52  -7,52 101.870  4,06 0,21% 
4  -6,65 1,31  3,91 8,62  0,87 82,20  -3,25 167.357  2,53 0,21% 
5  -4,42 4,52  1,84 9,77  -2,50 159,57  -8,13 274.142  2,95 0,32% 
6  -4,03 18,61  -0,59 9,56  -4,24 347,68  -11,61 412.353  2,33 0,42% 
7  -1,85 47,00  -8,39 9,35  -8,91 809,65  -20,33 677.555  0,48 0,58% 
8  -0,65 75,75  -13,50 9,02  -15,91 2.709,71  -4,27 1.315.530  -3,41 0,88% 
9  1,93 215,91  -21,85 9,75  -22,76 11.068,19  -8,27 2.930.616  -16,53 1,53% 
10  4,87 1.134,31  -61,21 10,44  -40,74 86.741,96  -19,93 7.532.749  -79,49 3,95% 

                               
 Fonte: Elaboração própria   

                                                           
26 Fundos do 2 decil estão contidos no 1 decil, pois apresentavam mesma taxa. 



 
  

44 
 

Tabela 13: Taxa de adm e proporção de FIC por decil de quantidade de cotistas e decil de anos de funcionamento BaseRF 

    Classificação por Quantidade de Cotistas   Classificação por Anos de Funcionamento 
Decil   Qtd_Cot_ano Retorno médio IS Taxa de Adm FIC   Anos_Func Retorno médio IS Taxa de Adm FIC 

1  4 10,6% -0,34 0,25% 27%   1,0 10,0% -1,35 0,45% 48% 

2  11 10,2% -2,57 0,35% 38%   1,7 10,5% -4,22 0,56% 47% 

3  25 10,1% -2,63 0,38% 42%   3,1 10,6% -3,57 0,54% 48% 

4  52 10,2% -4,93 0,55% 50%   4,1 9,7% -6,87 0,66% 53% 

5  114 9,9% -8,03 0,71% 57%   5,7 9,4% -8,75 0,70% 54% 

6  240 9,7% -12,49 0,81% 55%   7,7 9,8% -11,88 0,82% 63% 

7  559 9,5% -12,71 0,98% 67%   10,1 9,4% -11,95 0,96% 72% 

8  1.418 9,1% -19,89 1,41% 84%   12,4 9,4% -16,46 1,08% 75% 

9  4.711 9,0% -20,55 1,51% 89%   15,2 9,3% -21,63 1,30% 68% 

10   46.823 8,3% -36,73 2,13% 96%   19,3 8,6% -31,98 1,76% 69% 

Fonte: Elaboração própria  
 
Tabela 14: Índice Sharpe médio das carteiras por decil, utilizando seleção de fundos por características passadas BaseRF 

    Classificação por Aplic_Mín   Classificação por Anos_func   Classificação por Quant de Cot   Classificação por PL 
Decil  IS Retorno Spread CDI  IS Retorno  Spread CDI  IS Retorno  Spread CDI  IS Retorno  Spread CDI 

1  -15,77 58,59% -5,45%   -*27  -*  -*  -0,72 64,41% 0,37%  -31,04 51% -12,97% 

2  -16,58 58,32% -5,71%  -8,09 60,96% -3,08%  -5,08 61,55% -2,48%  -21,61 52% -11,62% 

3  -49,70 45,62% -18,42%  -10,30 59,78% -4,26%  -4,98 61,26% -2,78%  -14,95 57% -6,81% 

4  -36,88 47,66% -16,38%  -9,05 59,26% -4,77%  -7,90 60,54% -3,50%  -15,49 58% -6,44% 

5  -17,53 55,43% -8,61%  -11,64 59,37% -4,66%  -8,99 60,00% -4,03%  -13,53 59% -5,42% 

6  -10,62 57,93% -6,10%  -15,37 57,38% -6,66%  -14,71 58,38% -5,66%  -14,87 58% -5,59% 

7  -8,80 59,91% -4,12%  -10,26 58,52% -5,51%  -17,50 56,04% -8,00%  -9,83 60% -3,57% 

8  -5,73 60,05% -3,98%  -25,00 54,29% -9,75%  -21,27 54,35% -9,69%  -10,83 59% -5,09% 

9  -7,04 60,41% -3,62%  -21,04 56,08% -7,95%  -26,28 52,81% -11,22%  -13,39 58% -5,55% 

10   -2,52 63,96% -0,07%   -30 51,44% -12,60%   -41,87 47,84% -16,19%   -13,50 59% -4,84% 
                 

Fonte: Elaboração própria  
 

                                                           
* Fundos do 1 decil foram incorporados no segundo  
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Tabela 18: Proporção média dos fundos nos percentis de acordo com a estratégia de 
seleção e situação do fundo. 
 

Tipo de Seleção 

% 
Ficou 
melhor 
decil 

% 
Ficou 
no 
pior 
decil 

% Liq 
no 
melhor 
decil 

% 
Liq 
no 
pior 
decil 

% Ini 
no 
melhor 
decil 

% Ini 
no 
pior 
decil 

% 
Perm 
no 
melhor 
decil 

% 
Perm 
no 
pior 
decil 

Seleção por 
Retorno 

41,09% 52,30% 4,33% 7,63% 24,44% 6,94% 0,15% 0,00% 

Seleção por Índice 
Sharp 

44,93% 77,92% 3,39% 7,33% 25,28% 1,98% 1,84% 6,89% 

Seleção por taxa 
de adm 

91,4% 97,9% 6,3% 8,1% 19,2% 1,4% 7,2% 6,4% 

Fonte: elaboração própriai 
 

 Figura 3: Retorno acumulado por decil de taxa de administração em cada ano 

 
Fonte: Elaboração própria 

i % Ficou melhor decil = Permanência decil de melhor desempenho, dado que estava no ano anterior 
% Ficou no pior decil = Permanência no decil de pior desempenho, dado que estava no ano anterior 
% Liq no melhor decil = Encerramento do fundo no ano seguinte dado que o fundo está no decil de melhor desempenho 
% Liq no pior decil = Encerramento do fundo no ano seguinte dado que o fundo está no decil de pior desempenho 
% Ini no melhor decil = Obteve colocação no decil de melhor desempenho dado que fundo iniciou no ano anterior 
% Ini no pior decil =.Obteve colocação no decil de pior desempenho dado que fundo iniciou no ano anterior 
% Perm no melhor decil = Fundos que permaneceram 6 anos no decil de melhor desempenho dado que fundo esteve em 
funcionamento durante todo período 
% Perm no pior decil 1 = Fundo que permaneceram 6 anos no decil de pior desempenho dado que fundo esteve em 
funcionamento durante todo período 
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