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Resumo 
 
 

Este trabalho busca verificar se os fundos multimercados macro no Brasil exibem 

persistência de performance. A amostra utilizada contou inicialmente com 13258 fundos, 

mas após utilização de filtros quantitativos e qualitativos, foi reduzida a 200 fundos. O 

período analisado abrangeu de dezembro 2009 a dezembro 2017. Para os testes de 

persistência foram feitos três estudos: construção de portfólios a partir do desempenho 

dos fundos e sua posterior comparação de desempenho entre o ano de sua construção e o 

posterior; estudo do modelo não paramétrico através de tabelas de contingência conforme 

proposto por Agarwal e Naik (2000) para os períodos de retorno de seis, 12, 24 e 36 

meses; por último utilizaram-se os estudos propostos por Harri e Brorsen (2004) como 

base para verificar a hipótese de persistência de performance, mas ao invés de se utilizar 

uma análise por fundo, o estudo avaliou-se a indústria de forma agregada através dos 

índices construídos ao longo do trabalho. 

Todos os estudos foram feitos utilizando-se uma métrica baseada nos retornos e na sua 

métrica ajustada ao risco (índice Sharpe). Os resultados obtidos apontaram que existe a 

persistência de performance na indústria macro brasileira, mas que sua intensidade e 

prazo dependem muito do horizonte e do período analisado e que o índice Sharpe parece 

ser mais persistente do que a persistência dos retornos.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Multimercado, Persistência de performance, fundos 

 



 

Abstract 
 

 

This work aims to investigate the existence of performance persistence in the Brazilian 

multimarket macro funds. The employed dataset is free of survivorship bias and 

represents 13258 funds in the begging but after some qualitative and quantitative filter 

the sample was reduced to 200 funds and the analysis period was from December 2009 

to December 2017. For the persistence tests, three studies were carried out: the 

construction of portfolios based on the performance of the funds and their subsequent 

comparison of performance between the year of its construction and the later; 

nonparametric model using contingency tables as proposed by Agarwal and Naik (2000) 

for the return periods of six, 12, 24 and 36 months; Finally, the studies proposed by Harri 

and Brorsen (2004) were used as a basis to verify the hypothesis of persistence of 

performance, but instead of using a background analysis, the study was evaluated the 

industry in an aggregated way through the indices constructed throughout the work. 

All studies were done using a return-based metric and its risk-adjusted metric (Sharpe 

index). The results show that there is a persistence of performance in the Brazilian macro 

industry, but that its intensity and time depend very much on the horizon and the period 

analyzed and that the Sharpe index seems to be more persistent than the persistence of 

returns. 
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1.   Introdução 
 

A indústria de fundos multimercados apresentou um forte crescimento nos últimos anos, 

tanto em termos do volume de recursos R$ 90 bilhões em 2002 para R$ 845 bilhões em 2017 

conforme consta no gráfico 6 do Anexo.  

Um segundo fator importante que aconteceu no ano 2017 foi o aumento do número de 

investidores nos fundos multimercados, conforme destacado no gráfico 7 do Anexo. Naquele 

ano, o número de cotistas cresceu 75% e atingiu o número de 612.040 cotistas em 2017 versus 

349.771 cotistas de 2016 e uma média de 319.499 cotistas entre os anos de 2009 e 2016. 

Como os números anteriores exibem, houve um aumento significativo no volume 

investido e também no número de investidores na classe multimercado. Dessa forma, vários 

estudos que auxiliam numa melhor alocação do capital se fizeram necessários. Um dos estudos 

nessa linha é o de persistência de performance que busca verificar se o desempenho dos fundos 

tende a se repetir ao longo dos períodos. 

Se os estudos demonstrarem que os fundos possuem persistência, os investidores podem 

se utilizar dessa informação no momento da decisão de investimento, procurando os fundos 

com melhor desempenho histórico e principalmente evitando os piores. 

A literatura sobre persistência de performance na indústria internacional de fundos, seja 

em Mutual Funds ou Hedge Funds, não apresentou uma única conclusão com autores 

afirmando que existe a persistência de performance como Agarwal e Naik (2000) e Harri e 

Brorsen (2004) e outros que não como Brown, Goetzmann e Ibbotson (1999). Grande parte da 

divergência de conclusões entre os autores deve-se, principalmente, à utilização de base de 

dados e de períodos diferentes de análise e também pela forma como eles abordaram o viés de 

sobrevivência dos fundos nos seus estudos realizados. 

O objetivo deste estudo é verificar se os fundos multimercados macro no Brasil, geridos 

profissionalmente e abertos ao público, possuíram ou não persistência de performance no 

período de 31/12/2009 a 31/12/2017. A opção por esse período deveu-se ao fato de que no 

estudo não se pretendeu incluir a crise de 2008 e a recuperação dos mercados de 2009. 

A escolha da estratégia macro como objetivo do estudo deveu-se ao crescimento do 

volume investido na estratégia e pela sua representatividade macro dentro dos fundos 

multimercados. 

Para o estudo de persistência de performance nos fundos multimercados macro 

brasileiros foi utilizado um conjunto de estudos anteriormente aplicados a fundos de renda 

variável e para Hedge Fund. 
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Um dos pontos importantes do estudo proposto versus estudos passados está na relação 

à escolha da base de dados, pois enquanto os estudos anteriores utilizaram todos os fundos 

existentes, o estudo atual buscou utilizar apenas os fundos multimercados macro brasileiros 

geridos profissionalmente. 

De acordo com os resultados encontrados, os fundos multimercados macro brasileiros 

possuem persistência de performance quando analisados pelo aspecto do retorno bem como 

quando analisados pelo retorno ajustado ao risco através do cálculo do índice Sharpe.  

Esta dissertação se compõe de cinco capítulos, incluindo esta Introdução. No capítulo 2 

há uma Revisão da Literatura apresentando os principais estudos desenvolvidos sobre 

persistência de performance. No capítulo 3 está apresentada a Metodologia utilizada e a 

Construção dos Dados onde se definiu o universo de fundos multimercados macro no Brasil. 

Por fim, está a Apresentação dos Dados (capítulo 4) e a Conclusão do Estudo (capítulo 5). Há 

também uma parte dedicada aos Anexos que se fizeram necessários para maior elucidação do 

tema. 
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2.   Revisão da literatura 
 

Nas últimas décadas, os investidores aumentaram o grau de sofisticação na maneira de 

investir, passando da forma mais simples que consistia em investir nos tradicionais Mutual 

Funds para os investimentos classificados como alternativos, principalmente em Hedge Funds 

conforme os autores Agarwal e Naik (2000). A busca da sofisticação aconteceu, pois os 

investimentos tradicionais em Mutual Funds não superavam a performance dos investimentos 

passivos e pelo fato de os Hedge Funds melhorarem a relação de risco e retorno de um portfólio 

como descrito anteriormente por Agarwal e Naik (1999). 

Como definido por Brown e Goetzmann (2001), os Hedge Funds são fundos com baixa 

regulação o que permite altos níveis de alavancagem e concentração, com taxas de 

administração entre 1% e 2% ao ano e taxas de performance anuais que variam de 5% a 25% 

sobre o retorno absoluto do fundo ou um índice de referência. Além disso, Brown e Goetzmann 

(2001) concluíram que coexistiam diversos estilos de Hedge Funds.  

Aqui vale uma comparação esclarecedora! Os Hedge Funds são fundos de retornos 

absolutos independentes das condições de mercados, ou seja, buscam gerar ganhos na alta e na 

baixa dos títulos de renda fixa e na renda variável. Enquanto os Mutual Funds são fundos que, 

apesar de serem geridos profissionalmente como os Hedge Funds, possuem mais limitações, 

pois a legislação lhes impõe limites de alavancagem e, muitas vezes, o seu principal objetivo é 

o de superar um índice de referência.  

Esse movimento de troca de investimentos tradicionais por Hedge Funds levantou 

diversos questionamentos sobre a capacidade geração de valor. Brown, Goetzmann e Ibbotson 

(1995) chegaram à conclusão de que os Hedge Funds demonstravam resultados ruins quando 

comparados com o S&P500, além de apresentarem alto índice de mortalidade dos fundos, pois 

segundo os pesquisadores, 20% dos Hedge Funds não sobreviviam a 7 anos. 

Os autores Grinblatt e Titman (1992) realizaram o estudo de persistência de 

performance na indústria de Mutual Funds no período de 1974 a 1984 com 279 fundos de 

amostra. A amostra era constituída apenas de fundos ativos durante todo o período analisado, 

o que trouxe um viés de sobrevivência ao estudo. O estudo concluiu que os Mutual Funds 

exibiam persistência de performance que não poderia ser explicada por ineficiências do 

benchmark utilizado para o cálculo da persistência. Dentre as eventuais ineficiências do 

benchmark, os autores citaram o valor de mercado das empresas, o dividend yield e ao beta 

calculado pelo CAPM. 
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Em um complemento ao impacto do viés de sobrevivência no estudo de persistência 

Hendricks e Patelandzeckhauster (1993) observaram que o viés de sobrevivência impacta 

negativamente a persistência de performance, uma vez que os fundos encerrados e 

desconsiderados da amostra normalmente apresentavam performances ruins o que certamente 

subestimaria o viés de persistência de performance. Brown, Goetzmann e Park (1997) também 

estudaram o impacto do viés de sobrevivência e chegaram à mesma conclusão: descartar os 

fundos encerrados dentro do período analisado acarretava enfraquecimento da persistência de 

performance dos fundos perdedores, uma vez que esses deixavam de existir. 

Em contrapartida, Carhart (1997) questionou os resultados obtidos nos estudos 

apresentados por Hendricks, Patel  e  Zackhauster (1993), Goetzmann e Ibbotson (1994), Brown 

e Goetzmann (1995) e Wermers (1996) que, em seus estudos, identificaram a persistência de 

performance em Mutual Funds para horizontes de curto prazo (um a três anos). Carhart (1997) 

argumentou que fatores comuns ao retorno de ações (como momentum e value) e custos de 

investimento explicavam o desempenho superior dos fundos, mas concordou que a persistência 

de performance era válida para os fundos com grande performance negativa. Assim, fundos 

com passado ruim de performance tendiam a continuar apresentando resultados ruins. 

O estudo de persistência não ficou limitado apenas aos fundos disponíveis aos 

investidores americanos, Dimitris, Kenourgios e Petropoulos (2004) avaliaram a persistência 

de performance nos Mutual Funds ingleses de renda variável, focalizando apenas os fundos 

ativos durante todo o período da análise – 1990 a 1999 – o que lhes impôs um viés de 

sobrevivência em sua conclusão. Nesse estudo, os autores verificaram que a opção por fundos 

ganhadores no passado não seria uma garantia de que o investidor obteria ganhos no futuro caso 

fizesse aplicações por longos períodos, mas que, no curto prazo, conseguiria ganhos superiores 

ao índice de mercado FTSE – índice de renda variável inglês. 

Já Liang (2000) estudou os impactos tanto do viés de sobrevivência quanto da utilização 

de diferentes bases de informação que causaram nas conclusões sobre a performance da 

indústria de Hedge Funds. No caso, o autor utilizou as bases disponibilizadas pela Management 

Limited (TASS) e pelo Hedge Fund Research (HFR) e verificou que bases diferentes podem 

gerar vieses nos estudos. 
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Brown, Goetzmann e Ibbotson (1999) realizaram um teste de persistência de 

performance em uma amostra de Hedge Funds com a base disponibilizada pela Offshore Funds 

Directory que continha 97 fundos. Os pesquisadores realizaram uma regressão entre os retornos 

atuais (cross-sectionalregression) com os retornos passados. Esse estudo separou o período da 

amostra em pares – 91-92, 92-93, 93-94, 94-95 – e destacou resultados divergentes entre os 

períodos analisados, pois nos primeiros anos da amostra ocorria uma persistência, mas que não 

persistia nos anos posteriores. 

No mesmo artigo, Brown, Goetzmann e Ibbotson (1999) divulgaram uma análise se o 

estilo de gestão daria conta de explicar a persistência dos Hedge Funds. Para isso, eles tinham 

separado os fundos em subgrupos e observaram se fundos ganhadores em T eram ganhadores 

em T+1. A conclusão foi que não existia uma habilidade superior dos gestores dentro do período 

e nem na amostra analisada. 

Boyson (2003) identificou que nos portfólios de Hedge Funds não ocorria persistência 

de performance, mas que nos portfólios construídos levando em conta a experiência dos 

gestores, esses sim apresentavam persistência de performance. O autor chamou atenção para o 

fato de que os portfólios com maior persistência de performance eram aqueles compostos por 

gestores com menor experiência de gestão, o que seria contra a ideia de que gestores mais 

experientes seriam melhores. Ao aprofundar seu estudo, concluiu que esse fato aconteceu 

devido ao viés de sobrevivência, pois os gestores novos eram mais propensos a encerrar os 

fundos quando obtinham resultados ruins. Dessa forma, restavam apenas os vencedores. 

Agarwal e Naik (2000) buscaram entender se havia persistência de performance nos 

Hedge Funds. Se, por acaso ela existisse, qual seria sua natureza, ou seja, se ela seria de curto 

ou de longo prazo? Segundo os autores, os gestores de Hedge Funds podem encontrar diferentes 

graus de persistência em diferentes períodos de tempo. Assim sendo, os autores se utilizaram 

de retornos antes e depois dos custos em períodos anuais, semi-anuais e trimestrais. 
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Em sua análise, eles também fizeram uso da base disponibilizada pelo Hedge Fund 

Research (HFR) e destacaram a dificuldade em relação à base de dados disponível sobre os 

Hedge Funds, visto que não existiam bases de dados completas. Ressaltaram inclusive que os 

Hedge Funds não são obrigados a divulgar publicamente suas cotas. Então, dependendo da base 

utilizada pode-se chegar a resultados diferentes. Agarwal e Naik (2000) se valeram dos mesmos 

estudos de persistência de performance descritos por Brown, Goetzmannand e Ibbotson (1999), 

mas optaram por estudar a persistência de performance ganhos (W) e perdas (L) não apenas em 

2 períodos consecutivos e expandiram sua análise para múltiplos períodos consecutivos. O 

objetivo da expansão da análise para múltiplos períodos deveu-se ao fato de que muitos Hedge 

Funds exigem períodos longos para retornarem ao capital investido. A questão do maior 

período para que os investidores recebam de volta o capital foi explicado por Agarwal e Naik 

(1999) além das principais diferenças entre Mutual Funds e Hedge Funds. 

Em sua conclusão, Agarwal e Naik (2000) destacaram que a persistência de performance 

para os Hedge Funds acontecia no curto prazo, o que, se aliado a longo prazo para pagamento 

de resgate, fazia com que os investidores não conseguissem tirar vantagem dessa informação. 

Além disso, a persistência em múltiplos períodos, quando existente, era muito mais baixa do 

que em dois períodos consecutivos. 

Park e Staum (1998) utilizaram a base de dados fornecida pela TASS, empresa de 

informação sobre Hedge Funds sediada em Londres, para verificar a existência de persistência 

de performance nos Hedge Funds e CTAs, concluindo que ambas as estratégias possuíam 

persistência de performance no período analisado de 1986 a 1997. Os autores questionaram a 

metodologia proposta por Goetzmannand e Ibbotson (1994) e Park (1995) que definiram como 

ganhadores os fundos que apresentaram o alfa de Jensen superior à mediana. Segundo os 

autores, a medida não considerava a alavancagem dos fundos, portanto preferiram utilizar o 

alfa divido pela volatilidade ao invés do alfa de Jensen para definir os fundos ganhadores. Além 

disso, Park e Staum (1998) exigiram que o fundo tivesse um período mínimo de existência de 

doze meses para que participasse do estudo. 

A conclusão de Park e Staum (1998) foi diferente da encontrada por Goetzmann, 

Ibbotson e Brown (1998) devido à metodologia praticada, uma vez que Goetzmann, Ibbotson, 

e Brown (1998) utilizaram retornos de fechamento de ano enquanto Park e Staum (1998) 

aplicaram janelas de retornos de 12 meses além de suas bases serem diferentes. 
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Sun, Wang e Zheng (2016) concluíram que as condições de mercado impactavam na 

persistência de performance dos fundos e que, ao retirar ruídos da performance passada dos 

Hedge Funds, era possível se obter melhor previsibilidade da performance futura dos fundos. 

Harri e Brorsen (2004) observaram a persistência de performance através de três formas 

de estudo: 

– a regressão dos retornos atuais com os retornos passados;  

– a regressão do índice de Sharpe (o índice de Sharpe defasado como variável 

dependente da regressão acontece devido aos Hedge Funds possuírem diferentes níveis de 

risco) e;  

– as mesmas regressões só que as separando por estilo dos fundos ao invés de tratá-los 

em conjunto. 

O objetivo desse teste foi o de verificar se todos os fundos possuíam o mesmo retorno 

médio, onde, segundo os autores, se todos os fundos apresentassem o mesmo retorno médio 

então não existiria a persistência de performance. Ao final do estudo, concluíram que a 

persistência de performance acontecia quando analisados os retornos e na análise do índice 

Sharpe, sendo que essa persistência de performance ocorria apenas por um curto período. 

Carpenter e Lynch (1999) realizaram testes de persistência em uma base de Mutual 

Funds observando os impactos que o viés de sobrevivência gerava no resultado final do teste. 

Em suas conclusões, alegaram que o viés de sobrevivência produzia uma persistência espúria. 

Concluíram também que o teste Chi-quadrado seria o mais adequado para as análises de 

períodos (T e T-1), utilizando 95% de confiança e N=1. Em sua análise os autores observaram 

que os Mutual Funds americanos apresentavram persistência de performance, mesmo quando 

incluídos todos os fundos encerrados. 

Ao se comparar os estudos divulgados na literatura estrangeira com a nacional 

disponível para os multimercados brasileiros, uma primeira questão a ser levantada é: como 

classificar o que são fundos multimercados, isto é, eles seriam Mutual Funds ou Hedge Funds? 

Na verdade, os fundos multimercados seriam uma mistura dos dois, já que possuem legislação 

regulamentadora sobre o que é permitido aos fundos, como nos Mutual Funds, mas ao mesmo 

tempo, a legislação permite altos níveis de alavancagem que é uma característica dos Hedge 

Funds. 
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Andaku e Pinto (2005) realizaram uma pesquisa sobre a persistência de performance em 

fundos de ações brasileiros no período de 1994 a 2001. Em suas conclusões, destacaram que a 

persistência de performance dos fundos de ação brasileiros acontecia em períodos longos, 

sempre superiores a um ano. Como Agarwal e Naik (2000) também utilizaram o coeficiente de 

correlação de Spearman aplicado aos fundos de renda variável. Em seu trabalho, esses autores 

brasileiros seguiram a mesma orientação, focalizando apenas os fundos que existiam durante 

todo o período da análise, o que pode ter gerado um viés de sobrevivência nas análises e 

conclusões. 

Os autores Nerasiti e Lucinda (2016) estudaram a persistência de performance com foco 

nos fundos de ações brasileiros. Em sua conclusão, destacaram que nos fundos de ações 

brasileiros não ocorria persistência de desempenho superior, indicando que o mesmo parece ser 

mais o resultado de exposição diferencial a fatores de risco do que habilidade superior do gestor 

dentro do período de análise de 2001 a 2014. 

Borges e Martelanc (2015) analisaram os retornos dos fundos de ações brasileiros 

através da metodologia proposta por Fama e French (2010) a fim de verificar se a geração de 

retornos extraordinários aconteceu por habilidade superior ou por sorte. A principal premissa 

do estudo era de que a indústria de fundos seria próxima e certeira de mercado e, portanto, 

possuía alfa igual a zero. Dessa forma, os autores identificaram que os fundos de ação 

brasileiros possuíam habilidade superior mesmo após descontar os custos e despesas: essa 

habilidade superior era maior nos fundos com maior patrimônio. O resultado encontrado no 

estudo foi contrário àquele feito por Fama e French (2010) que não identificaram habilidade 

superior dos gestores e, segundo Borges e Martelanc (2015), o motivo dessa diferença poderia 

ser devido a um mercado menos eficiente no Brasil.  

Fonseca, Fernandes, Cunha e Iquiapaza (2018) retomam a análise de desempenho dos 

fundos de ações brasileiros e para tal compararam os resultados obtidos pelos métodos 

paramétrico e não paramétrico quanto à avaliação de desempenho de fundos de investimento 

em ações. A mensuração do desempenho sob essas duas perspectivas decorreu da utilização do 

modelo de regressão linear dos quatro fatores de Carhart e do modelo de análise envoltória de 

dados de Banker, Charnes e Cooper (BCC), com retornos variáveis de escala. Como resultado, 

os autores identificaram que o modelo de 4 fatores possuía maior poder explicativo sobre os 

retornos reais dos fundos de investimento em ações livres no Brasil do que a análise envoltória. 
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Oliveira Filho e Sousa (2015) buscaram identificar quais os índices de performance os 

índices de desempenho estavam mais associados à expectativa de boa performance para auxiliar 

os investidores na seleção dos melhores fundos de ação. O estudo concluiu que os principais 

fatores a serem considerados eram a taxa de administração, índice de Traynor, índice de Sharpe 

generalizado, índice de Modigliani e a taxa de performance. 

Orleans e Bragança e Pessoa (2017), através do modelo proposto por Edwards e Caglyan 

(2001), identificaram que os fundos de investimentos brasileiros geraram alfas negativos de 

2003 a 2013, ou seja, os gestores detraíram resultados dos fundos. Afora isso, os autores 

destacaram que não existia persistência de performance na amostra. Cabe salientar que os 

autores fizeram uso de todos os fundos multimercados disponíveis na base da Anbima. 
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3.   Metodologia e Dados 
 

 

3.1   Metodologia 
 

O presente estudo mensura e avalia a persistência de performance nos fundos 

multimercados macro através de um conjunto de pesquisas realizadas anteriormente para o 

mercado de Hedge Funds e com renda variável aplicados a fundos multimercados macro 

brasileiros. Neste estudo é utilizada a base de fundos no período entre 31/12/2009 e 31/12/2017. 

Chegou-se ao período selecionado a partir do objetivo de se averiguar o comportamento 

da indústria após a crise que atingiu os marcados globais no ano de 2008 e como o ano de 2009 

foi marcado pela recuperação dos preços dos ativos. A fim de excluir esse efeito, decidiu-se 

descartar o ano de 2009 do período amostral. 

O primeiro estudo feito visou aplicar o trabalho feito por Nerasiti e Lucinda (2015) aos 

fundos multimercados macro. Em seu trabalho, os autores destacaram índices onde, a cada dia 

primeiro de janeiro do ano T, os fundos seriam ordenados de acordo com seu retorno no ano de 

T-1. Em consequência, criaram-se dez portfólios (ou decis), de forma que os fundos de melhor 

retorno em T-1 se situaram na carteira um, ou primeiro decil, e assim sucessivamente, vieram 

os demais decis. Essas carteiras são mantidas até o último dia do ano T e no dia primeiro de 

janeiro do ano T +1 mais dez carteiras são redefinidas, de acordo com o retorno anual no ano 

T. Isso gerou uma série de tempo mensal para cada decil no período analisado. O estudo se 

valeu da mesma amostra definida na construção dos índices Market Weight e Equal Weight 

descritos a seguir no texto. 

Agarwal e Naik (2000) procuraram entender se a persistência existia e se o seu tipo seria 

de longo ou de curto prazo. A fim de se investigar essa hipótese, foi aplicado o estudo proposto 

anteriormente pelos autores onde eles observaram primeiramente a persistência em dois 

períodos subsequentes – criando, dessa forma, uma série de observações para verificar a 

possibilidade da existência de persistência. Os estudos estavam baseados na medida de excesso 

de retorno dos fundos e no do índice de Sharpe em períodos de 6, 12, 24 e 36 meses.  
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Em seu estudo Agarwal e Naik (2000) partiram da premissa de que os gestores não 

possuiriam habilidades superiores de performance, o que seria o mesmo que testar a falta de 

persistência. Sob essa ótica, os autores definiram a hipótese nula (Ho) como a não existência 

de persistência de performance. Assim, a probabilidade de ganhos e perdas em cada período 

seria sempre 0,5 independe do período de análise. 

Como havia uma grande gama de estratégias de investimento implementadas pelos 

gestores, os autores também se preocuparam em separar as análises por tipo de fundo a fim de 

não contaminar a análise global devido a uma classe específica de fundos.  

Os autores utilizaram duas métricas de performance dentro do estudo.  

A primeira métrica utilizada levou em conta apenas os retornos dos fundos e para tal os 

autores utilizaram o excesso de retorno (∝= 𝑅𝑖 − 𝑅𝑚) , onde Ri é o retorno dos fundos e Rm 

é o retorno médio dos fundos.  

A segunda métrica proposta utilizou o retorno ajustado ao risco de cada fundo e para 

isso foi utilizado o appraisal ratio  ( )
*+
),	onde ∝	é o excesso de retorno e 𝜎/ é o risco não 

sistemático. 

A importância de se analisar não apenas o retorno, mas também o retorno ajustado ao 

risco deveu-se ao fato de que os fundos possuíam níveis de risco diferentes e focar apenas o 

retorno poderia levar a conclusões erradas. 

No presente estudo utilizou-se o excesso de retorno de acordo com o proposto pelos 

autores, mas, como medida de retorno ajustado ao risco, utilizou-se o índice Sharpe. 

Para o método não paramétrico, os autores construíram uma tabela de contingência dos 

vencedores e perdedores, onde um fundo é um vencedor se o seu excesso de retorno for maior 

do que a mediana do excesso de retorno de todos os fundos da mesma estratégia nesse período, 

caso contrário, seria um perdedor. Persistência nesse contexto dizia respeito aos fundos que 

eram vencedores em dois períodos consecutivos (trimestral, semestral ou anual, conforme o 

caso) denotados por WW e os perdedores em dois períodos consecutivos, denotados por LL. 

Da mesma forma, vencedores no primeiro período e perdedores no segundo período eram 

denotados por WL e LW indicando o reverso. Nesse contexto, os autores utilizaram tanto cross-

productratio (CPR) quanto uma estatística de qui-quadrado para detectar a persistência. A CPR 

definida como 00∗22
02∗20

 captura a proporção dos fundos que mostraram persistência no 

desempenho para os que não demonstraram. A hipótese nula nessa configuração representou 

falta de persistência para a qual a CPR era igual a um. Em outras palavras, quando não houvesse 

persistência, seria de se esperar que cada uma das quatro categorias denotadas por WW, WL, 
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LW e LL tivessem 25% do número total de fundos. Os autores determinaram a significância 

estatística da CPR usando o erro padrão do logaritmo natural da CPR dado pela equação (1): 

𝜎34(𝐶𝑃𝑅) = 	 7
1

𝑊𝑊 +
1
𝑊𝐿 +

1
𝐿𝑊 +

1
𝐿𝐿

<
	(1) 

Para o cálculo da estatística Chi-Square, os autores utilizaram as equações descritas em 

(2) e (3) com base em nível de significância de 5% (valor crítico de 3,84): 

 
(00=>?)<

>?
+ (02=>@)<

>@
+ (20=>A)<

>A
+ (22=>B)<

>B
  (2), onde  

 

𝐷1 = 	
(𝑊𝑊 +𝑊𝐿) ∗ (𝑊𝑊 + 𝐿𝑊)

𝑁 ; 

𝐷2 = 	
(𝑊𝑊 +𝑊𝐿) ∗ (𝑊𝐿 + 𝐿𝐿)

𝑁 ; 

𝐷3 = 	
(𝐿𝑊 + 𝐿𝐿) ∗ (𝑊𝑊 + 𝐿𝑊)

𝑁 ; 

𝐷4 = 	
(𝐿𝑊 + 𝐿𝐿) ∗ (𝑊𝐿 + 𝐿𝑊)

𝑁 	(3) 

 

O último estudo realizado foi o dos autores Harri e Brorsen (2004) onde foram feitas a 

regressão dos retornos atuais com os retornos passados, a regressão do índice de Sharpe com o 

índice de Sharpe defasado (o uso do índice de Sharpe como variável dependente da regressão 

acontece devido aos fundos Hedge Funds possuírem diferentes níveis de risco) e a regressão 

contra oito fatores de risco, divididos em fatores de renda variável (S&P500, MSCI World, 

MSCI Emerging Markets), renda fixa (Gorvenmentbond, Corporate bond, Eurodollas de 1 

mês), ouro e o dólar Index. 

Em seu estudo, os autores buscaram verificar o impacto do retorno do fundo em T 

baseado no retorno de T-n, conforme as fórmulas das regressões abaixo, utilizando a equação 

(4) para verificar a persistência em relação ao retorno. 

 

𝑅IJ = 	𝛼I +	𝛽I𝑅I(J=4) +	𝜀IJ(4) 
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E praticaram a equação (5) para análise da persistência em relação ao índice Sharpe. 

 

(𝑅IJ −	𝑅𝑓J)/𝛿I = 	𝛼I +	𝛽I	(𝑅I(J=4) − 𝑅𝑓(J=4))/	𝛿(I=4) + 𝜀IJ	(5) 

 

Para o estudo da persistência do Sharpe, a fim de se verificar se o 𝛽I  era diferente de 

zero, o que demonstraria a persistência de performance. Nas equações anteriores (4) e (5) 𝑅IJ 

foi o excesso de retorno do fundo i no mês T, 𝑅𝑓J foi o retorno da treasury de três meses e 𝛿IR 

foi a volatilidade anualizada no mês T. 

Como os estudos se detiveram na série temporal usaram os modelos de máxima 

verossimilhança (MLE) com destaque na regressão do Eviews e no modelo mínimos quadrados 

ordinários (OLS) na verificação dos resultados obtidos. 

 Para análise dos retornos, foram aplicadas as séries com retornos mensais e anuais como 

inputs para as estimativas MLE e OLS. No caso da análise do índice Sharpe, decidiu-se pela 

estimativa apenas para os retornos anuais devido à necessidade do cálculo da volatilidade estar 

no denominador da equação. Em ambas as regressões, retorno e índice Sharpe, a fim de 

aumentar o número de amostras da regressão, as datas foram sobrepostas. 

 Em relação ao modelo proposto por Harri e Brorsen (2004) nas equações (4) e (5), foi 

feito um ajuste no cálculo do 𝑅IJ que, ao invés de ser o excesso de retorno, foi considerado o 

retorno nominal e em 𝑅𝑓J ao invés da da treasury de três meses foi considerado o retorno do 

CDI no período.  

Buscou-se também verificar quais dos fatores de risco principais existentes no Brasil 

explicariam ao desempenho dos fundos multimercados macro. Para isso, utilizou-se a regressão 

a seguir (6) através do método de mínimos quadrados ordinários: 

 

𝑅IJ 	= 	𝛼I + b?I	𝐼𝑅𝐹𝑀J + b@I	𝐼𝑀𝐴𝐵J + bAI	𝐷ó𝑙𝑎𝑟J +	bBI	𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎J (6) 

 

Na equação anterior IRFM foi o indicador para medir o desempenho de títulos de renda 

fixa, o IMAB foi o índice que representava a rentabilidade dos títulos públicos atrelados à 

variação do IPCA (conhecidos como NTN-B). 

 Devido aos perfis dos fundos macro brasileiros que investiam predominantemente em 

ativos locais, foi necessária a alteração dos fatores de risco da regressão.  
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Outro ponto importante que merece destaque é o regulatório. Até a edição da instrução 

CVM 555, os fundos multimercados macro, na média, podiam investir apenas 20% no exterior, 

mas depois o índice passou para 40%. Assim, regredir contra fatores de risco globais não 

explicaria o retorno dos fundos macro brasileiros. 

 

3.2   Dados 
 

Para se realizar o estudo de persistência de performance, houve a necessidade de serem 

construídos dois índices capazes de representar os fundos macro:  

– um com representatividade igual entre os fundos elegíveis (índice Equal Weight) e; 

– outro ponderado pela representatividade do fundo máster na amostra selecionada 

(índice Market Weight). 

A construção dos índices foi baseada na amostra estabelecida abaixo:  

– O índice Market Weight foi ponderado anualmente, utilizando o PL dos fundos 

másteres no último dia útil do ano considerando-se o peso constante ao longo do ano seguinte. 

Para que um fundo fosse elegível ao índice, era necessário um histórico mínimo de doze meses.  

– O índice Equal Weight foi construído a partir dos mesmos fundos presentes no índice 

Market Weight. 

O estudo utilizou como base de dados inicial todos os ativos e inativos registrados na 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dentro do período de 31 de dezembro 2009 a 31 de 

dezembro 2017. A partir da base inicial, uma série de filtros, descritos a seguir, foi 

implementada para se chegar ao universo amostral desejado à análise da persistência de 

performance na indústria brasileira de fundos multimercados. 

Por exigências da CVM, todos os fundos de investimentos existentes no Brasil são 

registrados em seu sistema e recebem uma inscrição no CNPJ. Afora isso, a Anbima 

(Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) guarda em seu 

banco de dados o histórico de cotas e do patrimônio de todos os fundos, sejam eles ativos ou 

inativos. 

Ao serem analisados os históricos de fundos, observou-se a existência de mais de vinte 

e dois mil fundos registrados na base da Anbima, sendo que em 31/12/2017 havia mais de 

quatorze mil ativos. 

A seguir, temos a tabela 1 com a evolução de abertura e o encerramento dos fundos no 

Brasil entre os anos de 2000 e 2017. 
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Tabela 1:   Evolução da abertura e fechamento de fundos 
 

 

Tabela 1 - Fonte Anbima. - Elaboração do Autor 

 
A decisão de exclusão dos fundos exclusivos deveu-se ao fato de que muitas vezes eles 

acabavam sendo utilizados como veículos de alocação global de clientes private. Assim, suas 

rentabilidades não podiam ser atribuídas exclusivamente à capacidade do gestor, pois 

frequentemente ele precisava e ainda precisa seguir uma alocação em classes de ativos pré-

definidos na política de investimentos pessoais dos clientes. 

Na amostra inicial foram incluídos todos os fundos que existiam ao longo do tempo com 

a intenção de evitar vieses de sobrevivência da amostra que, como descrito na Literatura, 

causava grande impacto nos resultados finais do estudo. 

Foram, então, aplicados os seguintes filtros a fim de se chegar à base de fundos 

elegíveis: 

1. Exclusão de todos os fundos que não possuíam classificação CVM de 

Multimercado. Apenas com esse filtro foi possível se eliminar mais de 12 mil 

fundos! Mas, mesmo assim ainda restavam 7.881 fundos ativos dentro dessa 

classificação, como demonstrado no gráfico 3. 

Ano
Encerramento Abertura Encerramento Abertura Encerramento Abertura Encerramento Abertura Encerramento Abertura

Antes 2000 0 191 0 419 0 57 0 444 0 50

2000 0 45 0 159 0 8 0 134 0 60

2001 0 43 0 250 0 15 0 114 0 11

2002 0 45 0 272 0 13 0 186 0 60

2003 0 25 0 340 0 13 0 133 0 6

2004 0 59 0 297 0 13 0 128 0 9

2005 0 73 0 309 0 10 0 124 0 7

2006 7 106 42 445 12 18 18 120 4 2

2007 17 235 81 1123 10 17 26 162 10 2

2008 18 280 146 741 7 15 17 242 6 9

2009 12 217 107 756 8 10 18 268 7 16

2010 50 300 334 1130 21 11 109 236 11 4

2011 98 271 475 1154 29 15 86 287 14 7

2012 222 384 675 1312 49 3 154 305 21 6

2013 184 393 733 1525 27 8 144 298 12 3

2014 239 204 932 1015 29 7 156 412 5 8

2015 279 159 977 1057 31 2 130 324 16 3

2016 261 122 981 1252 12 0 198 221 11 9

2017 183 259 739 1834 0 0 208 286 10 1

2018 11 39 53 183 0 0 29 39 0 1

Ações Multimercado Referenciado Renda Fixa Outros
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Gráfico 1:   Evolução do número de fundos multimercados ativos 

 

 

Gráfico 1- Fonte Anbima. - Elaboração do autor 

 
2. Como o objetivo é o estudo dos fundos multimercados macro todos os fundos 

multimercados que possuíam classificação Anbima com características que não 

descreviam a estratégia macro foram excluídos:  

– Balanceados,  

– Multimercados com RV,  

– Multimercados com RV com alavancagem, 

– Multimercados Longand Short Direcional, 

– Multimercados Longand Short Neutro, 

– Multimercados sem RV, 

– Multimercados sem RV com Alavancagem e, 

– Multimercados Multigestores não classificados.  

3. Exclusão de todos os fundos, cujo público alvo fosse previdência. A exclusão dos 

fundos de previdência aconteceu, pois eram fundos com legislação específica o 

que limitava os ativos em que os gestores poderiam investir. 

4. Exclusão de fundos exclusivos ou restritos (objetivo de analisar fundos disponíveis 

a qualquer investidor). O estudo definiu como exclusivos ou restritos todos aqueles 

que apresentavam o número médio de cotistas inferior a 10. 

5. Exclusão de fundos cuja gestão tinha como classificação “pessoa física”, visto que 

o objetivo era analisar fundos geridos profissionalmente. 
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6. Exclusão dos fundos com taxa de administração igual a zero. 

7. Exclusão dos fundos com taxa de performance maior que 30% do excedente ao 

CDI, pois eram caros para os cotistas. E mais todos os fundos, cujo índice de 

referência para cobrança de performance diferente do CDI, foram excluídos da 

amostra. 

8. Exclusão de fundos classificados como fundos espelhos, fundos de fundos (FOF) 

e capital garantido. Fundos espelhos são aqueles que objetivam investir em apenas 

um único fundo que é gerido por outra instituição. 

9. Nos últimos anos, a indústria de fundos no Brasil passou por mudanças na estrutura 

dos produtos oferecidos. Os gestores passaram a disponibilizar diversos FICs que 

investiam no mesmo fundo Master, apenas com diferença de taxas e público-alvo. 

Para não impactar a amostra, cada fundo máster é representado por apenas um FIC. 

10. Fundos com patrimônio líquido médio inferior a R$ 10 milhões durante o período 

analisado. A exclusão desses fundos aconteceu devido à sua baixa 

representatividade quando comparados com os demais. 

11. O último filtro implementado foi o de volatilidade, onde todos os fundos cuja 

volatilidade média histórica fosse inferior a 1% ao ano foram excluídos, pois o 

nível de risco se assemelhava mais a fundos de DI do que a fundos multimercados. 

 

Após todos os filtros descritos, a amostra final reduziu-se a 200 fundos. O universo 

amostral final tinha as seguintes estatísticas descritivas, conforme destacado na tabela a seguir: 
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Tabela 2:   Estatística descritiva do universo de fundos que compõem os índices 

 

 

Tabela 2 - Fonte Anbima. - Elaboração do Autor 

 
Ao serem observados os dados exibidos na tabela 2, percebe-se que eles apresentam, na 

maioria dos anos analisados, uma diferença entre a média e a mediana inferior a 1%, mas a 

divergência entre o maior e o menor retorno dos fundos dentro da amostra aponta disparidades 

entre o melhor e o pior fundo. 

Apesar de a amostra final contar com 200 fundos, em nenhum período o índice contou 

com mais de 113 fundos, conforme exibido no gráfico 4. Isso aconteceu porque nem todos os 

fundos existiam em todos os períodos analisados, alguns surgiram ao longo do período 

enquanto outros foram encerrados. 
 

Gráfico 2:   Evolução do número de fundos nos índices Market Weight e Equal Weight 

 

 

Gráfico 2 - Elaboração do autor 

 

Mediana Média Desvio Padrão Menor Retorno Maior Retorno
2009 13,8% 16,6% 8,8% 6,5% 51,0%
2010 9,0% 8,9% 3,2% 1,2% 20,0%
2011 11,2% 11,5% 3,5% -1,7% 24,2%
2012 10,4% 12,5% 5,6% 3,6% 38,4%
2013 7,3% 7,1% 5,8% -11,4% 26,5%
2014 8,3% 7,5% 5,7% -23,1% 23,6%
2015 13,7% 14,6% 7,4% -0,4% 48,2%
2016 15,5% 16,1% 6,6% -11,0% 41,3%
2017 11,6% 12,1% 5,3% -5,8% 40,2%
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Outro ponto importante apresentado na amostra foi que nele se repetiu o fenômeno de 

crescimento do volume sob a gestão na estratégia, como observado no gráfico 1, no entanto no 

caso dos multimercados macro o crescimento foi muito mais acentuado como exibido no 

gráfico 5. 

 

Gráfico 3:   Evolução do volume (R$ bilhões) dos fundos Multimercados Macro da amostra 

 

Gráfico 3 - Fonte Anbima. - Elaboração do Autor 

 

A partir dos filtros definidos anteriormente, os índices Market Weight e Equal Weight 

foram construídos, como exibido no gráfico 4: 
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Gráfico 4:   Resultado histórico dos índices 

 

 

Gráfico 4 - Elaboração do autor 

 
Após análise do gráfico 4, percebe-se que o índice Market Weight apresentou o maior 

retorno acumulado, mas com nível de risco 73% superior ao do índice Equal Weight como 

exibido na tabela 3. 

 

Tabela 3:   Estatística descritiva dos índices 

 

 

Tabela 3 - Elaboração do Autor 

 
Apesar de a amostra final contar com 200 fundos, e na média em cada período contar 

com aproximadamente 105 fundos, quando se olha a concentração do índice Market Weight, 

observa-se que ele está concentrado nos 10 maiores fundos, e que, na média, representam 60% 

do peso do índice, como registrado no gráfico 7. 
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Gráfico 7:   Representatividade dos fundos dentro dos índices Market Weight 

 

 

Gráfico 5 - Elaboração do Autor 
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4.   Resultados 
  

Este capítulo busca exibir os resultados encontrados nos estudos realizados. 

Primeiramente está o resultado do estudo de construção de portfólios simulados baseados no 

desempenho passado dos fundos e, posteriormente, os resultados obtidos pelos métodos de 

Agarwal e Naik (2000) e de Harri e Brorsen (2004). 

 

4.1.   Estudo de persistência pela construção de portfólios baseados no 
desempenho passado 

 

Inicialmente estão as estatísticas descritivas dos portfólios construídos, apresentados na 

tabela 4 a seguir: 

 

Tabela 4:   Estatística descritiva dos portfólios 

 

 

Tabela 4 - Elaboração do autor 

 
Essa tabela 4 comprova que os fundos dos portfólios 1, tanto aqueles baseados no 

retorno quanto outros com base no índice de Sharpe: ambos apresentam os maiores retornos 

médios mensais, mas também apresentam um retorno médio menor que o índice Market Weight. 

Média Mediana Retorno mensal 
máximo

Retorno mensal 
mínimo

Desvio padrão 
anualizado

Retorno 
acumulado

Portfólio 1 0,973% 0,978% 3,026% -1,399% 3,280% 152,3%
Portfólio 2 0,920% 0,859% 2,500% -1,147% 2,368% 140,4%
Portfólio 3 0,861% 0,783% 2,364% -1,230% 2,162% 127,4%
Portfólio 4 0,781% 0,782% 1,946% -0,378% 1,276% 110,8%
Portfólio 5 0,857% 0,762% 2,243% -0,005% 1,472% 126,6%
Portfólio 6 0,868% 0,724% 2,480% -0,372% 1,979% 129,0%
Portfólio 7 0,841% 0,833% 2,045% -0,286% 1,664% 123,2%
Portfólio 8 0,827% 0,773% 2,481% -0,717% 1,877% 120,2%
Portfólio 9 0,878% 0,789% 3,264% -1,289% 2,682% 130,8%
Portfólio 10 0,813% 0,742% 2,902% -1,619% 2,517% 117,1%

Portfólio 1 0,971% 0,969% 3,121% -1,049% 2,708% 152,1%
Portfólio 2 0,859% 0,771% 2,838% -1,392% 2,707% 126,6%
Portfólio 3 0,836% 0,817% 2,990% -1,372% 2,160% 121,9%
Portfólio 4 0,926% 0,902% 2,644% -0,515% 2,169% 141,7%
Portfólio 5 0,851% 0,783% 2,408% -0,430% 1,890% 125,2%
Portfólio 6 0,875% 0,815% 2,609% -0,812% 2,021% 130,5%
Portfólio 7 0,900% 0,778% 3,780% -0,936% 2,825% 135,6%
Portfólio 8 0,847% 0,819% 2,803% -0,731% 2,167% 124,4%
Portfólio 9 0,835% 0,797% 2,851% -0,662% 1,824% 121,9%
Portfólio 10 0,755% 0,688% 1,989% -0,377% 1,558% 105,7%

Equalweight 0,865% 0,797% 2,230% -0,173% 1,706% 128,4%
Marketweight 1,008% 0,931% 3,771% -0,892% 2,924% 161,0%

Índice de Sharpe

Índice Retorno

Índice mercado
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No estudo de desempenho dos decis, os resultados encontrados mostram que a 

performance de T+1 do decil não tem ligação com o posicionamento dos fundos no decil em T, 

conforme as tabelas 5 e 6 a seguir. Nas colunas dessas tabelas está o portfólio simulado e em 

que decil ele terminou, ou seja, a coluna 1 ano 2010 quer dizer que o portfólio 1, composto 

pelos fundos que terminaram no primeiro decil de 2009, teve o melhor desempenho em 2010. 

Ao serem analisados os resultados encontrados nos portfólios, observa-se que nos 

primeiros anos, tanto nos portfólios construídos a partir do retorno como nos portfólios no 

índice Sharpe, há persistência, mas que ela desaparecia ao longo da análise. 

 
Tabela 5:   Resultado do estudo de decil com ranqueamento por retorno 

 

 

Tabela 5 - Fonte Anbima. Elaboração do Autor 

 

Tabela 6:   Resultado do estudo de decil com ranqueamento por Sharpe 

 

 

Tabela 6 - Fonte Anbima. - Elaboração do Autor 

 
O resultado encontrado nos estudos de decis exibidos nessas tabelas 5 e 6 revelaram a 

presença de uma semelhança ao que foi descrito anteriormente por Nerasiti e Lucinda (2015). 

Ou seja, em um primeiro momento o melhor decil possuía um maior retorno, mas que, ao longo 

do tempo, passou a apresentar um desempenho aleatório no retorno anual não importando caso 

o ranqueamento feito estivesse baseado em retorno ou no índice Sharpe. 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2010 1º 7º 9º 8º 4º 5º 3º 10º 2º 6º
2011 1º 9º 2º 7º 3º 6º 8º 5º 4º 10º
2012 1º 2º 4º 3º 10º 9º 6º 5º 7º 8º
2013 3º 7º 8º 9º 5º 2º 6º 4º 1º 10º
2014 2º 5º 4º 8º 6º 10º 7º 1º 3º 9º
2015 9º 10º 5º 2º 6º 1º 3º 4º 7º 8º
2016 10º 9º 6º 1º 8º 3º 5º 2º 7º 4º
2017 6º 2º 1º 7º 3º 8º 5º 9º 4º 10º

Ordem de acordo com o ranking de retorno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2010 1º 4º 9º 3º 8º 6º 10º 5º 2º 7º
2011 1º 7º 6º 2º 3º 9º 4º 8º 5º 10º
2012 2º 1º 3º 4º 5º 6º 10º 7º 9º 8º
2013 5º 6º 8º 4º 10º 3º 2º 9º 1º 7º
2014 1º 9º 10º 4º 7º 5º 8º 3º 6º 2º
2015 2º 4º 5º 6º 7º 3º 8º 9º 1º 10º
2016 1º 6º 8º 7º 9º 10º 4º 2º 3º 5º
2017 7º 4º 5º 1º 9º 3º 8º 2º 6º 10º

Ordem de acordo com o ranking de Sharpe



 

 
 

34 

Apesar de o portfólio 1 não ser o de melhor retorno em todos os períodos, ele foi o que 

mais vezes obteve um resultado entre os três primeiros decis enquanto o resultado dos demais 

portfólios apresentou menor consistência de desempenho, como se pode observar nas tabelas 7 

e 8, essa última descrita a seguir. 

As tabelas 7 e 8 exibem o percentual de vezes que cada portfólio terminou em cada 

decil, ou seja, o portfólio 1 ficou 38% das vezes no primeiro decil dentro os anos analisados. 

 

Tabela 7:   Percentual de cada portfólio ordenado por retorno em cada um dos decis 

 

 

Tabela 7 - Elaboração do autor 

 
Tabela 8:   Percentual de cada portfólio ordenado por índice de Sharpe em cada um dos decis 

 

 

Tabela 8 - Elaboração do autor 

 
  

Portfólio 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
1 38% 13% 13% 0% 0% 13% 0% 0% 13% 13%
2 0% 25% 0% 0% 13% 0% 25% 0% 25% 13%
3 13% 13% 0% 25% 13% 13% 0% 13% 13% 0%
4 13% 13% 13% 0% 0% 0% 25% 25% 13% 0%
5 0% 0% 25% 13% 13% 25% 0% 13% 0% 13%
6 13% 13% 13% 0% 13% 13% 0% 13% 13% 13%
7 0% 0% 25% 0% 25% 25% 13% 13% 0% 0%
8 13% 13% 0% 25% 25% 0% 0% 0% 13% 13%
9 13% 13% 13% 25% 0% 0% 38% 0% 0% 0%
10 0% 0% 0% 13% 0% 13% 0% 25% 13% 38%

Portfólio 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
1 50% 25% 0% 0% 13% 0% 13% 0% 0% 0%
2 13% 0% 0% 38% 0% 25% 13% 0% 13% 0%
3 0% 0% 13% 0% 25% 13% 0% 25% 13% 13%
4 13% 13% 13% 38% 0% 13% 13% 0% 0% 0%
5 0% 0% 13% 0% 13% 0% 25% 13% 25% 13%
6 0% 0% 38% 0% 13% 25% 0% 0% 13% 13%
7 0% 13% 0% 25% 0% 0% 0% 38% 0% 25%
8 0% 25% 13% 0% 13% 0% 13% 13% 25% 0%
9 25% 13% 13% 0% 13% 25% 0% 0% 13% 0%
10 0% 13% 0% 0% 13% 0% 25% 13% 0% 38%
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A partir dos resultados obtidos nas tabelas 7 e 8 pode-se observar que o portfólio 1, que 

representa o protfólio do primeiro decil, apresentou algum nível de persistência de desempenho 

quando se olha para o retorno ou para o índice de Sharpe, pois na maior parte dos períodos teve 

um retorno que ficou nos três primeiros quartis do ano. Um segundo ponto observado nas 

tabelas 7 e 8 é que o portfólio 10, composto pelos piores fundos, exibiu (como era de se esperar) 

um desempenho abaixo dos três primeiros quartis em 100% das observações naqueles 

ordenados por retorno e em 88% nos outros, ordenados pelo índice Sharpe. E é dessa forma que 

revelam sua persistência de performance, ou seja, seus fundos do último quartil apresentam 

consistentemente resultados ruins. 

 
4.2.   Método Agarwal e Naik (2000) 
 

Ao se aplicar o estudo proposto por Agarwal e Naik (2000) ao universo selecionado, 

chega-se à conclusão de que a persistência de performance se dá dentro dos fundos 

multimercados macro brasileiro, principalmente nas janelas de curto prazo de 6 meses e um ano 

como exibido nas tabelas 9 e 10. Na tabela 9 está o resumo dos resultados obtidos pela análise 

do excesso de retorno e na tabela 10 está o resumo dos resultados obtidos pela análise do índice 

Sharpe. Essa conclusão está alinhada com o resultado obtido pelos autores Agarwal e Naik 

(2000) que também observaram que a maior persistência de performance acontecia no curto 

prazo. 

Uma segunda conclusão observada pelo estudo é que quando comparados os resultados 

obtidos, os fundos macro brasileiros possuem mais persistência de índice Sharpe do que de 

retorno quando comparados com os resultados obtidos nas tabelas 9 e 10. Assim, os melhores 

gestores em termos de retorno ajustado ao risco tendem a manter resultados superiores ao longo 

do tempo. 

Cabe ressaltar que o número de períodos amostrais não é grande em virtude do registro 

histórico disponível, portanto este estudo pode sofrer alterações nas suas conclusões caso seja 

repetido no futuro considerando períodos maiores. 
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Tabela 9:   Resultado do estudo de persistência utilizando o excesso de retorno 

 

 
Tabela 9 - Elaboração do autor 

 
 

Tabela 10:   Resultado do estudo de persistência utilizando o índice Sharpe 
 

 
Tabela 10 - Elaboração do autor 

 
4.3. Método Harri e Brorsen (2004) 
 

O estudo proposto pelos autores pode ser segmentado em três análises, considerando-se 

as regressões ocorridas:  

(1) regressão dos índices contra fatores de risco; 

(2) regressão dos retornos dos índices e; 

(3) regressão do Sharpe. 

 
4.3.1   Regressão dos índices contra fatores de risco 

 

A fim de verificar quais dos fatores explicavam a performance dos fundos, os autores 

selecionaram várias séries de índices de mercado como regressoras tais como: 

– os índices de renda variável globais (S&P500, MSCI, MSCI mercados emergentes), 

– os índices de títulos de renda fixa (títulos soberanos e títulos corporativos), 

– o Eurodollar de um mês, ouro e; 

Excesso Retorno
Número de 
periodos 

analisados

Periodos 
Rejeitados Ho - 

CPR

Periodos 
Rejeitados Ho - 
Chi Quadrado

Persistência 
via CPR

Persistência 
via Chi 

Quadrado

Retorno 6 meses 14 5 6 0,36             0,43             
Retorno 12 meses 7 2 1 0,29             0,14             
Retorno 24 meses 5 0 0 -              -              
Retorno 36 meses 3 1 0 0,33             -              

Sharpe
Número de 
periodos 

analisados

Periodos 
Rejeitados Ho - 

CPR

Periodos 
Rejeitados Ho - 
Chi Quadrado

Persitência via 
CPR

Persitência via 
Chi Quadrado

Retorno 6 meses 14 5 5 0,36             0,36             
Retorno 12 meses 7 3 2 0,43             0,29             
Retorno 24 meses 5 1 3 0,20             0,60             
Retorno 36 meses 3 1 1 -              0,33             
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– o dólar index. 

Uma das principais diferenças entre os fundos multimercados macro no Brasil diferem 

dos Hedge Funds globais está na alocação de risco entre os mercados disponíveis. 

Diferentemente dos fundos globais que utilizam uma série de instrumentos e mercados globais, 

os fundos multimercados macro brasileiros concentram muito do seu risco em ativos locais, o 

que, de acordo com os regressores sugeridos pelos autores, seriam inadequados para se analisar 

os fundos multimercados macro. Isso já foi proposto no modelo 6 descrito e que se compõe dos 

principais fatores de risco utilizados pelos gestores. 

O modelo 6 foi aplicado aos índices Market Weight e Equal Weight analisando retornos 

mensais e anuais exibidos a seguir nas tabelas 11 e 12. 

 
Tabela 11:   Regressão com retornos mensais do índice Equal Weight 

 

 

Tabela 11 - Elaboração do autor 

*** Significativo a 1%, ** Significativo a 5%, *Significativo a 10% 
 

Tabela 12:   Regressão com retornos mensais do índice Market Weight 
 

 
Tabela 12 - Elaboração do autor 

*** Significativo a 1%, ** Significativo a 5%, *Significativo a 10% 
 

Na análise dos resultados obtidos na regressão pode-se observar que os valores críticos 

das variáveis Ibovespa e IMA-B apresentaram valores acima do limite com 95% de confiança, 

dessa forma, repetiu-se a regressão retirando, em um primeiro momento, a variável IMA-B. 

 
  

Variável Coeficiente Estatística T Probabilidade
C 0,004571*** 6,97454 0,00000

IBOVESPA 0,01643* 1,94113 0,05530
IMAB -0,00370 -0,10048 0,92020
BRL 0,045849*** 4,24052 0,00010
IRFM 0,484724*** 4,90625 0,00000

Variável Coeficiente Estatística T Probabilidade
C 0,005314*** 4,10525 0,00010

IBOVESPA 0,02481 1,48437 0,14150
BRL 0,100182*** 0,02135 0,00000

IMAB 0,00081 0,01112 0,99110
IRFM 0,408255*** 2,63618 0,00990
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Tabela 13:   Regressão com retornos mensais do índice Equal Weight sem IMA_B no 
regressor 

 

 
Tabela 13 - Elaboração do autor 

*** Significativo a 1%, ** Significativo a 5%, *Significativo a 10% 
 

 
Tabela 14:   Regressão com retornos mensais do índice Market Weight sem IMA_B no 

regressor 
 

 

Tabela 14 - Elaboração do autor 

*** Significativo a 1%, ** Significativo a 5%, *Significativo a 10% 
 

Os resultados encontrados na tabela 14 demonstram que a retirada do IMA_B melhorou 

o poder da regressão porque o R2 aumentou e, consequentemente, apresentou melhores valores. 

Apesar de o valor crítico do Ibovespa ser superior a 0,05, decidiu-se manter o fator na 

faixa de regressão, como também para o estudo de regressão defasada dos períodos substituiu-

se a equação 6 por outra equação, isto é, pela equação 7. 

 

𝑟IJ 	= 	𝛼I + b?I	𝐼𝑅𝐹𝑀J + b@I	𝐷ó𝑙𝑎𝑟J +	bAI	𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎J (7) 

 

Após a definição da equação 7 como a melhor para o estudo verificou-se a questão da 

persistência realizando a regressão com defasagem de tempo (variando de T-1 a T-10) e os 

resultados dispostos estão descritos na tabela a seguir. 
  

Variável Coeficiente Estatística T Probabilidade
C 0,00459 7,48788 0,00000

IBOVESPA 0,01629* 1,96197 0,05280
BRL 0,045914*** 4,24052 0,00000
IRFM 0,37847*** 4,90625 0,00000

Variável Coeficiente Estatística T Probabilidade
C 0,00531 4,38224 0,00000

IBOVESPA 0,024845*** 1,51523 0,13310
BRL 0,100167** 4,72508 0,00000
IRFM 0,409627** 4,36112 0,00000
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Tabela 15:   Resultado da regressão do retorno mensal com defasagem (estatística T em 
parênteses) 

 

 

Tabela 15 - Fonte Anbima e Bloomberg - Elaboração do autor 

 

Utilizando a mesma equação 7 definida pela análise dos retornos mensais, repetiu-se a 

análise, mas dessa vez utilizando-se os retornos anuais. A fim de aumentar o número de 

períodos analisados utilizaram-se janelas móveis de 12 meses e os dados encontrados estão na 

tabela 16 a seguir. 
 
 
 
 
  

Intercepto Ibovespa IRFM BRL R2 Intercepto Ibovespa IRFM BRL R2

sem 
defasagem

0,004594 0,01629 0,37847 0,045914 0,448592 0,005309 0,0248445 0,409627 0,100167 0,265262

(7,487882) (1,961972) (7,957694) (4,277338) (4,382242) (1,515229) (4,361124) (4,724084)

Desafagem 
de 1 período

0,008175 0,001996 0,058541 -0,0197 0,067196 0,009408 0,007722 0,073517 -0,025185 0,047436

(10,18525) (0,182104) (0,941272) (-1,396737) (6,784156) (0,407787) (0.684176) (-1,033539)

Desafagem 
de 2 

períodos
0,007597 -0,015635 0,1024 0,008545 0,055109 0,009589 -0,019601 0,039868 0,013819 0,031177

(9,255988) (-1,408912) (1,620263) (0,597291) (6,779054) (1,024882) (0,366028) (0,560463)

Desafagem 
de 3 

períodos
0,008102 0,009988 0,061152 -0,00667 0,052841 0,010146 0,030858 -0,008265 0,000351 0,043376

(9,739190) (0,893773) (0,958260) -0,463162 (7,125611) (1,613275) (-0,075666) 0,014248

Desafagem 
de 4 período

0,008541 -0,002096 0,008763 0,014266 0,020453 0,008637 0,003308 0,125665 0,049761 0,05801

(10,07660) (-0,183330) (0,134668) (0,970278) (6,118848) (0,173733) 1,159703 2,032466

Desafagem 
de 5 

períodos
0,007776 0,014877 0,085286 0,021927 0,045945 0,009133 0,026295 0,084715 0,045492 0,04158

(9,239423) (1,294974) (1,322677) (1,498416) (6,375434) (1,344719) (0,771891) (1,826436)

Desafagem 
de 6 

períodos
0,006821 -0,002981 0,199954 0,002446 0,114066 0,007387 -0,015395 0,302585 -0,011358 0,098743

(8,375248) (-0,268093) (3,286262) (0,172064) (5,287106) (-0,807107) (2,810463) (-0,465757)

Desafagem 
de 7 

períodos
0,008224 -0,004568 0,058446 -0,001741 0,020244 0,008853 -0,003577 0,143772 0,002972 0,01939

(9,497772) (-0,386223) (0,874401) (-0,114948) (6,039244) (-0,179187) (1,270507) (0,115871)

Desafagem 
de 8 

períodos
0,008146 -0,003728 0,056924 0,010216 0,015413 0,009603 -0,001501 0,064425 0,008647 0,004453

(9,309836) (-0,313473) (0,847050) (0,671500) (6,418320) (-0,073838) (0,560645) (0,332380)

Desafagem 
de 9 

períodos
0,007833 -0,00196 0,098856 0,000525 0,027885 0,008583 0,001591 0,183564 -0,00642 0,044919

(8,925053) (-0,165038) (1,472306) (0,03458) (5,797810) (0,079419) (1,620811) (-0,250663)

Desafagem 
de 10 

períodos
0,00922 -0,005936 -0,045773 0,003475 0,020961 0,010575 -0,017104 -0,032464 0,003997 0,021664

(10,40424) (-0,493759) (-0,673294) (0,226622) (7,022145) (-0,837185) (-0,281003) (0,153370)

Equal Weight Market Weight
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Tabela 16:   Resultado da regressão do retorno anual com defasagem (estatístisca T em 
parênteses) 

 

 

Tabela 16 - Fonte Anbima e bloomberg. - Elaboração do autor 

 
Observando-se os dados encontrados nas tabelas 15 e 16, percebe-se que o intercepto 

tem um valor muito pequeno, mas constantemente positivo em todas as análises dos períodos 

com defasagem. Essa é uma demonstração clara de que a indústria multimercado macro possui 

uma persistência positiva, embora muito pequena ao longo do tempo.  Esse resultado é 

semelhante ao obtido por Harri e Brorsen (2004). 
  

Intercepto IRFM BRL Ibovespa R2 Intercepto IRFM BRL Ibovespa R2

sem 
defasagem

0,03345 0,573606 0,059237 0,006775 0,737327 0,037212 0,15059 0,62586 0,027659 0,630846

(5,687985) (12,23171) (4,938023) (0,453648) (2,71013) (8,515182) (6,409809) (-1.027287)

Desafagem 
de 1 período

0,035399 0,560719 0,058599 0,008728 0,717611 0,039498 0,14948 0,0611275 0,04097 0,64025

(5,775188) (11,48053) (5,686436) (0,553385) (4,424113) (8,207536) (8,592112) (1,783423)

Desafagem 
de 2 

períodos
0,035701 0,561903 0,058387 0,003129 0,696526 0,039255 0,144827 0,621517 0,03679 0,645431

(5,607602) (11,08107) (4,497112) (0,190808) (4,432290) (8,018758) (8,810688) (1,612447)

Desafagem 
de 3 

períodos
0,038813 0,539512 0,05771 0,004264 0,647131 0,040711 0,140613 0,61741 0,038521 0,640213

(5,639150) (9,838356) (4,109751) (,240031) (4,558896) (7,717903) (8,677744) (1,671341)

Desafagem 
de 4 período

0,040291 0,530583 0,057246 -0,001582 0,597556 0,039438 0,135318 0,636556 0,028954 0,636189

(5,457808) (9,024284) (3,798733) (-0,082286) (4,372861) (7,350054) (8,862108) (1,233085)

Desafagem 
de 5 

períodos
0,043309 0,509262 0,055607 -0,002872 0,540806 0,042768 0,124556 0,619814 0,02772 0,587681

(5,466472) (8,065962) (3,436555) (0,138678) (4,429432) (6,316364) (8,055282) (1,09824)

Desafagem 
de 6 

períodos
0,0475 0,478206 0,052887 -0,003226 0,571477 0,047953 0,108077 0,590916 0,025589 0,518492

(5,558027) (7,008241) (3,031047) (-0,144412) (4,567350) (5,041959) (7,049291) (0,932503)

Desafagem 
de 7 

períodos
0,053733 0,427943 0,051861 0,000671 0,384465 0,057352 0,096663 0,522965 33396 0,4294417

(5,795331) (5,781088) (2,732502) (0,027443) (4,992088) (4,110262) (5,701499) (1,102569)

Desafagem 
de 8 

períodos
0,060331 0,374799 0,049629 0,002675 0,299804 0,067704 0,082151 0,448482 0,035752 0,332204

(6,05513) (4,724977) (2,440209) (0,101305) (5,421123) (3,217027) (4,502913) (1,078177)

Desafagem 
de 9 

períodos
0,067181 0,318139 0,047549 0,00633 0,224434 0,076546 0,065011 0,386503 0,029805 0,242281

(6,374444) (3,782161) (2,206384) (0,225558) (5,716580) (2,374378) (3,618477) (0,835941)

Desafagem 
de 10 

períodos
0,075149 0,251615 0,045088 0,01238 0,153393 0,087009 0,048821 0,309013 0,2432 0,152124

(6,774442) (2,835523) (1,9888015) (0,417926) (6,097408) (1,67341) (2,707092) (0,638476)

Equal Weight Market Weight



 

 
 

41 

Entre as diferenças observadas em relação ao estudo original é que nos multimercados 

macro a persistência de performance permanece por um período mais longo – nos Hedge Funds, 

em média, a partir da defasagem de 5 períodos já apareciam coeficientes negativos em quanto 

que nos multimercados macro brasileiros, o coeficiente sempre eram positivos – além disso, 

nos Hedge Funds, o coeficiente encontrado nas análises com defasagem foram superiores às 

dos fundos macro brasileiros. 

 
4.3.2   Análise de retornos 
 

A segunda parte do estudo consiste na análise dos retornos a fim de se verificar a 

presença da persistência entre os retornos do tempo T com T-1. Os estudos foram feitos com 

retornos mensais e com janelas de retornos de doze meses com sobreposição de períodos. De 

acordo com o que foi descrito anteriormente, o cálculo utilizou o método de mínimos quadrados 

ordinários (OLS) e da máxima verossimilhança (MLE) devido à existência de uma série 

temporal, com os resultados descritos nas tabelas abaixo. Em ambas as regressões utilizaram-

se a equação 4 descrita anteriormente. 
 

Tabela 17:   Resumo dos valores encontrados pelos modelos OLS e MLE – análise dos 
retornos mensais (estatística T em parênteses) 

 

 
Tabela 17 - Elaboração do autor 

*** Significativo a 1%,** Significativo a 5%,  * Significativo a 10% 
 

A tabela 17 mostra os resultados encontrados pelas análises OLS e MLE em que se 

observa uma persistência baixa – destacada pelo valor descrito na coluna “retorno defasado”. 

Quando comparado com o resultado obtido pelos autores Harri e Brorsen (2006) para os fundos 

Global Macro, eles são iguais, ou seja, apresentam o mesmo sinal negativo para os Market 

Weight. 

No Market Weight, o valor encontrado no retorno defasado der negativo e se um 

investidor tomar a decisão de trocar a sua alocação com base no retorno do mês anterior 

provavelmente perderá dinheiro. 

Intercepto
Retorno 
defasado R2 Intercepto

Retorno 
defasado R2

Equal Weight 0,007777*** 0,097442 0,009494 0,008604*** 0,096472 0,009492
(7,627914) (0,944126) (14,91390) (1,002688)

Market Weight 0,010756*** -0,079975 0,006398 0,00999*** -0,079275 0,006395
(8,012178) (-0,773836) (12,27589) (-1,037455)

MODELO OLS MODELO MLE
Retorno Retorno
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A fim de análise de um período maior, repetiu-se o estudo anterior com um período de 

retorno de 12 meses e os resultados encontrados estão demonstrados na tabela 18 a seguir: 

 

Tabela 18:   Resumo dos valores encontrados pelos modelos OLS e MLE – análise dos 
retornos anuais (estatística T em parênteses) 

 

 
Tabela 18 - Elaboração do autor 

*** Significativo a 1%,** Significativo a 5%,  * Significativo a 10% 
 

A tabela 18 exibe os resultados encontrados pelas análises OLS e MLE e demonstram 

uma persistência alta – observada pelo valor descrito na coluna “retorno defasado” – com o 

modelo OLS corroborando os valores encontrados no modelo MLE. O ponto importante é que 

em ambos os modelos utilizados, o valor encontrado no retorno defasado foi positivo e alto, o 

que demonstra uma alta persistência de performance da classe multimercado macro.  

 

4.3.3   Análise do índice Sharpe 
 

A terceira parte do estudo consistiu na análise dos Sharpe a fim de se verificar a presença 

da persistência do índice Sharpe do tempo T com T-1. No estudo do índice Sharpe também 

foram utilizados os mínimos quadrados ordinários (OLS) e de máxima verossimilhança (MLE) 

devido à existência de uma série temporal. Um ponto de atenção é em relação ao Sharpe 

negativo que não tem sentido econômico, assim, para se verificar o impacto dessa situação em 

cada uma das análises foram feitas regressões com a base completa da série de Sharpe 

(incluindo Sharpe positivo e negativo) e outra análise apenas com os valores positivos – Sharpe 

positivo. 

Intercepto Retorno Lag R2 Intercepto Retorno Lag R2

Equal Weight 0,003892 0,966096*** 0,939634 0,102556*** 0,963241*** 0,939445

(1,320082) (35,72656) (5,183194) (32,98367)

Market Weight 0,008897 0,930256*** 0,872516 0,119281*** 0,927847*** 0,872435

(1,767085) (23,69004) (5,847073) (19,96369)

MODELO OLS MODELO MLE

Retorno Retorno
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Diferentemente da análise de retorno, onde foram observados os retornos mensais e 

anuais. No caso do Sharpe utilizaram-se apenas retornos anuais. Os dados encontrados estão na 

tabela 19 a seguir. 

 
Tabela 19:   Resumo dos valores encontrados pelos modelos OLS – análise do Sharpe anuais 

(estatística T em parênteses). 
 

 
Tabela 19 - Elaboração do autor 

***Significativo a 1%, **Significativo a 5%,* Significativo a 10% 
 
  

Intercepto Retorno Lag R2 Intercepto Retorno Lag R2

Equal Weight 0,020367 0,931587*** 0,874607 0,190935 0,836816*** 0,720007

(0,349324) (23,91532) (1,733381) (10,39248)

Market Weight 0,072915 0,918542*** 0,846849 0,166512 0,881536*** 0,790796

(1,084377) (21,29360) (1,706774) (15,30889)

MODELO OLS

Sharpe Sharpe positivo
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Tabela 20:   Resumo dos valores encontrados pelos modelos MLE – análise do Sharpe anuais 
(estatística T em parênteses). 

 
Tabela 20 - Elaboração do autor 

***Significativo a 1%, **Significativo a 5%,* Significativo a 10% 
 

Assim como encontrado na análise de retornos anuais em ambos os casos – a análise de 

todos os Sharpes e apenas os Sharpes positivos – evidenciou-se a persistência de performance 

nos modelos utilizados.  

Quando comparado com os resultados obtidos pelo Método Harri e Brorsen (2004) os 

resultados foram semelhantes, nos dois estudos a análise do Sharpe demonstrou resultados 

positivos e superiores aos valores encontrados na análise do retorno, como observado ao se 

comparar as tabelas 19 e 20. 

Intercepto Retorno Lag R2 Intercepto Retorno Lag R2

Equal Weight -0,140351 0,930721*** 0,874291 0,941118* 0,846791** 0,720596

(-0,176131) (28,64275) (2,003601) (8,225691)

Market Weight 0,715582 0,912118*** 0,846758 1,127819* 0,887496** 0,7911

(1,0862220) (22,66288) (2,047292) (15,82415)

MODELO MLE

Sharpe positivoSharpe
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5.   Conclusão 
 

O objetivo deste trabalho é analisar se os fundos multimercados macro no Brasil 

apresentavam persistência de performance. 

Os estudos aqui realizados levam a concluir que os fundos multimercados macro 

brasileiros apresentam persistência de performance quando analisados sob a ótica dos retornos, 

assim como o índice Sharpe. 

No primeiro estudo realizado, onde foram construídos portfólios baseados no 

desempenho dos fundos, percebe-se que não há uma clara repetição do desempenho superior 

dos portfólios ao longo do período analisado. A repetição do desempenho superior acontecia 

nos primeiros anos analisados, mas desaparecia com o passar do tempo. O estudo exibiu que 

havia uma repetição do desempenho inferior do portfólio 10 que é composto dos piores fundos. 

A conclusão do estudo foi semelhante à encontrada por Nerasiti e Lucinda (2015) em seu estudo 

dos fundos de renda variável brasileira, onde a persistência de performance desaparece ao longo 

do período. 

No estudo baseado no paper de Agarwal e Naik (2000), apoiado no cross-productratio 

(CPR) observa-se a persistência de performance dos retornos apenas quando o período 

analisado se constitui de janelas semestrais e anuais de retornos, porém a persistência de 

performance do índice Sharpe foi constatada em todos os períodos analisados. A conclusão do 

estudo aplicado aos fundos multimercados macro brasileiros corroborou os resultados 

encontrados pelos autores no estudo realizado para os Hedge Funds, onde foi identificada sua 

persistência de performance e, com resultado contrário ao concluído por Brown, Goetzmannand 

e Ibbotson (1999) que afirmaram não ocorrer persistência de performance. 

O último estudo baseado no paper de Harri e Brorsen (2004) chegou a resultados 

semelhantes aos encontrados pelos autores do estudo, sendo que as principais diferenças em 

relação ao fato de o intercepto ter permanecido positivo em todos os períodos analisados em 

quanto que no estudo original a partir do quinto período o intercepto passa a ter períodos 

positivos e períodos negativos. Além disso, o estudo expôs que a persistência de performance 

existe tanto em relação ao retorno quanto em relação ao índice Sharpe, sendo que os valores 

mais altos de persistência foram encontrados nos retornos de 1 ano ao invés de 1 mês. 
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Portanto, conforme os dados exibidos ao longo do texto nota-se com clareza a 

persistência de performance nos fundos multimercados macro brasileiros tanto na questão do 

retorno como no índice Sharpe, sendo que a persistência de performance do índice Sharpe 

pareceu ser maior do que a do retorno. 

Cabe ressaltar, que apesar do estudo conter 8 anos de dados, quando comparado com as 

bases de dados dos Hedge Funds disponíveis é um período amostral muito curto além do que a 

indústria de fundos multimercados macro no Brasil não pode ser considerada imatura. 

Uma possível extensão bastante útil deste estudo seria uma análise da persistência de 

performance em múltiplos períodos como proposto por Agarwal e Naik (2000) e uma pesquisa 

sobre os motivos que destacam a persistência de performance brasileira nos fundos de 

multimercados macro. 
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Anexos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Excesso de retorno WW WL LW LL Total CPR Chi Square
2010.1 26 19 19 27 91 1,9446           2,4695           
2010.2 30 19 19 31 99 2,5762           5,3398           
2011.1 20 30 30 21 101 0,4667           3,5787           
2011.2 33 20 20 33 106 2,7225           6,3774           
2012.1 32 21 21 33 107 2,3946           4,9408           
2012.2 25 28 28 25 106 0,7972           0,3396           
2013.1 31 25 25 32 113 1,5872           1,4938           
2013.2 27 28 28 28 111 0,9643           0,0092           
2014.1 30 27 27 30 114 1,2346           0,3158           
2014.2 28 28 28 28 112 1,0000           -                
2015.1 39 18 18 39 114 4,6944           15,4737         
2015.2 21 36 36 21 114 0,3403           7,8947           
2016.1 34 22 22 34 112 2,3884           5,1429           
2016.2 29 28 28 30 115 1,1097           0,0778           

índice Sharpe WW WL LW LL Total CPR Chi Square
2010.1 27 18 18 28 91 2,3333           3,9634           
2010.2 30 19 19 31 99 2,5762           5,3398           
2011.1 23 27 27 24 101 0,7572           0,4866           
2011.2 29 24 24 29 106 1,4601           0,9434           
2012.1 27 26 26 28 107 1,1183           0,0836           
2012.2 25 28 28 25 106 0,7972           0,3396           
2013.1 31 25 25 32 113 1,5872           1,4938           
2013.2 28 27 27 29 111 1,1139           0,0806           
2014.1 26 31 31 26 114 0,7034           0,8772           
2014.2 31 25 25 31 112 1,5376           1,2857           
2015.1 39 18 18 39 114 4,6944           15,4737         
2015.2 20 37 37 20 114 0,2922           10,1404         
2016.1 33 23 23 33 112 2,0586           3,5714           
2016.2 34 23 23 35 115 2,2495           4,5972           

Excesso de retorno WW WL LW LL Total CPR Chi Square
2010 22 19 19 23 83 1,4017           0,5885           
2011 29 17 17 30 93 3,0104           6,7162           
2012 22 26 26 23 97 0,7485           0,5068           
2013 30 21 21 30 102 2,0408           3,1765           
2014 24 26 26 25 101 0,8876           0,0897           
2015 24 26 26 24 100 0,8521           0,1600           
2016 29 21 21 29 100 1,9070           2,5600           

índice Sharpe WW WL LW LL Total CPR Chi Square
2010 21 20 20 22 83 1,1550           0,1076           
2011 30 16 16 31 93 3,6328           9,0384           
2012 20 28 28 21 97 0,5357           2,3233           
2013 30 21 21 30 102 2,0408           3,1765           
2014 31 19 19 32 101 2,7479           6,1844           
2015 21 29 29 21 100 0,5244           2,5600           
2016 29 21 21 29 100 1,9070           2,5600           

Excesso de retorno WW WL LW LL Total CPR Chi Square
2010 17 16 16 18 67 1,1953           0,1331           
2011 14 22 22 15 73 0,4339           3,0890           
2012 18 20 20 18 76 0,8100           0,2105           
2013 20 20 20 20 80 1,0000           -                
2014 20 20 20 20 80 1,0000           -                
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Gráfico 6:   Evolução do volume (R$ bilhões) da indústria de fundos multimercados 

 

 

Gráfico 6- Fonte Anbima - Elaboração do autor 

 
  

índice Sharpe WW WL LW LL Total CPR Chi Square
2010 15 18 18 16 67 0,7407           0,3755           
2011 12 24 24 13 73 0,2708           7,2579           
2012 22 16 16 22 76 1,8906           1,8947           
2013 26 14 14 26 80 3,4490           7,2000           
2014 15 25 25 15 80 0,3600           5,0000           

Excesso de retorno WW WL LW LL Total CPR Chi Square
2010 13 13 13 14 53 1,0769           0,0182           
2011 18 14 14 18 64 1,6531           1,0000           
2012 19 13 13 19 64 2,1361           2,2500           

índice Sharpe WW WL LW LL Total CPR Chi Square
2010 15 11 11 16 53 1,9835           1,5230           
2011 17 15 15 17 64 1,2844           0,2500           
2012 18 14 14 18 64 1,6531           1,0000           
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Gráfico 7:   Evolução do número de cotistas de fundos multimercados 

 

Gráfico 7 - Fonte Anbima - Elaboração do autor 
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