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RESUMO 

 

Este trabalho aplicou a metodologia dos cinco fatores de risco de Fama & French para 

analisar se o retorno de fundos de ações brasileiro é fruto da habilidade dos gestores ou, apenas, 

sorte; além disso foi analisada a capacidade de gerar retornos anormais dos gestores de fundos 

destinados ao público em geral vs. exclusivos. Para estimar esse desempenho anormal foram 

construídos dez mil fundos simulados usando o método Bootstrap a partir do retorno dos fundos 

reais. Ao contrário do que foi identificado nos Estados Unidos,  por Fama & French, constatou-

se que há habilidade para gerar desempenhos anormais positivos, principalmente a investidores 

de fundos exclusivos ou destinados ao público em geral que obtenham ticket de entrada superior 

a R$5.000 ficando, ainda, mais expostos a gestores com desempenho anormal positivo, 

enquanto que, investidores do público geral com ticket de entrada inferior a R$ 5.000 estão 

expostos a mais riscos e são gestores que geram desempenho anormal negativo.  

Palavras chave: Desempenho de fundos de ações. 5 fatores de Fama & French. 

Investimentos. Fundos Exclusivos. Fundos para o público em geral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper applied the Fama & French five risk factor methodology to analyze whether 

the return on Brazilian equity funds is the result of managers' skill or, just, luck; In addition, the 

ability to generate abnormal returns from fund managers for the general public vs. exclusive. 

To estimate this abnormal performance ten thousand simulated funds were constructed using 

the Bootstrap method from the return of real funds. Contrary to what was identified in the 

United States, by Fama & French, it was found that there is an ability to generate positive 

abnormal performances, especially to investors of exclusive funds or intended for the general 

public who get entry ticket exceeding R $ 5,000 Moreover, they are more exposed to managers 

with positive abnormal performance, while investors of the general public with entry ticket less 

than R $ 5,000 are exposed to more risks and are managers that generate negative abnormal 

performance. 

Keywords: Performance of equity funds. 5 Fame & French factors. Investments. 

Exclusive Funds. Funds for the general public. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivo avaliar se os gestores de fundos de ações, 

brasileiros, foram capazes de gerar um retorno anormal positivo durante o período de janeiro 

de 2008 e dezembro de 2018 avaliando-se, assim, se os resultados obtidos por esses gestores 

são frutos de sua habilidade ou, meramente, sorte. Adicionalmente, este trabalho buscará 

identificar o desempenho dos gestores destinados ao investidor em geral. Desta forma, buscar-

se-á, aqui, responder as seguintes questões de pesquisas: 

• Gestores de fundos de ações brasileiros são capazes de entregar retornos 

anormais positivos recorrentes? Tais retornos são proveniente da sorte ou de 

suas habilidades? 

• Caso haja evidência de habilidade dos gestores, está ela disponível para o 

público em geral? 

• No período considerado entre 2008 e 2018, qual foi a melhor Casa gestora do 

Brasil? 

Em outubro de 2019, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, a indústria de fundos de investimentos, no 

Brasil, atingiu o patrimônio líquido de R$ 5,3 trilhões de reais, representando um crescimento 

de 15% em relação a dezembro de 2018, e 280% em relação a dezembro de 2009. Deste valor, 

R$ 425 bilhões estão alocados em fundos de ações, apesar de, atualmente, esta classe de fundos 

representar somente 8% do total do setor a mesma vem demonstrando um forte crescimento 

nos últimos anos. 

Conforme é demonstrado na Tabela 01 abaixo, os fundos de ações têm crescido de 

forma acelerada após a recente queda na taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - 

SELIC. Como consequência, uma grande parcela dos investidores deverá migrar para ativos de 

renda variável em busca de retornos mais atrativos, uma vez que os fundos de ações são um 

caminho lógico para estes investidores, já que nestes fundos há gestores profissionais brasileiros 

com conhecimento do mercado de ações, que, supostamente, deveriam entregar retornos 

superiores ou anormais; contudo, é importante salientar que tal experiência traz sequelas, 
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levando-se em conta que um fundo de ação cobra uma taxa média entre 1% e 2%, assim, é 

possível afirmar que estes profissionais custam entre 4 e 8 bilhões de reais para os investidores 

brasileiros. 

Tabela 1 - Evolução do patrimônio líquido dos fundos de ações, da indústria de fundos 

brasileira, comparado com a evolução da taxa SELIC num período compreendido entre 

dez/2008 a out/2019.  

Data 
Fundos de 

Ações (MBRL) 

Var vs. 

Ano 

Anterior 

  
Total Fundos 

(MBRL) 

Var vs. 

Ano 

Anterior 

  Taxa Selic  

dez-08 R$ 202.600,18 -40,3%  R$ 2.029.351,24 -12,7%  13,75% 

dez-09 R$ 304.460,63 50,3%  R$ 2.574.400,49 26,9%  8,75% 

dez-10 R$ 313.078,54 2,8%  R$ 2.768.653,46 7,5%  10,75% 

dez-11 R$ 284.517,31 -9,1%  R$ 3.045.820,52 10,0%  11,00% 

dez-12 R$ 296.164,03 4,1%  R$ 3.322.381,17 9,1%  7,25% 

dez-13 R$ 285.501,76 -3,6%  R$ 3.425.465,04 3,1%  10,00% 

dez-14 R$ 234.665,88 -17,8%  R$ 3.586.236,65 4,7%  11,75% 

dez-15 R$ 168.169,85 -28,3%  R$ 3.610.029,99 0,7%  14,25% 

dez-16 R$ 169.045,71 0,5%  R$ 3.942.905,20 9,2%  14,00% 

dez-17 R$ 258.459,65 52,9%  R$ 4.700.723,73 19,2%  7,00% 

dez-18 R$ 319.881,93 23,8%  R$ 4.850.516,01 3,2%  6,50% 

out-19 R$ 425.135,39 32,9%   R$ 5.334.644,39 10,0%   5,00% 
        

Fonte: Site ANBIMA e ADFN.      

 

Ao investir em fundos de ações o investidor está exposto a riscos sistêmicos  do 

mercado acionário, como também da falta de informações e ferramentas para avaliar o 

desempenho destes gestores, um exemplo desta dificuldade foi abordado por Dana (2019), que 

apontou que normalmente a indústria e fundos de ações é avaliada com um viés de 

sobrevivência, ou seja, investidores costumam observar somente os fundos que continuam 

abertos e ignoram os que fracassaram, na Tabela 02 podemos observar que 62% dos fundos 

criados em 2008 já não existem hoje. Esta constatação reforça a necessidade de uma ferramenta 

de avaliação de fundos e casas gestoras capazes de levar este fator em conta. 
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Tabela 02 - Taxa de mortalidade de fundos de investimento 

Existente 

desde: 

N° de fundos 

na data  

Quantidade 

que ainda 

existem 

Taxa de 

Mortalidade 

2006 152 64 58% 

2007 197 81 59% 

2008 301 114 62% 

2009 374 147 61% 

2010 674 256 62% 

2011 950 402 58% 

2012 970 460 53% 

2013 1181 586 50% 

2014 1303 735 44% 

2015 1208 834 31% 

2016 1521 1243 18% 

2017 1486 1358 9% 

2018 1623 1611 1% 

2019 1890 1890 0% 

Fonte:  Dana (2019)   

 

Dado o custo e o risco envolvido em investimento em fundos de ações, é de extrema 

importância avaliar seus desempenhos para ter uma escolha mais eficiente. Segundo Le Sourd 

(2007), os investidores precisam saber se o retorno de seus investimentos foi alto o suficiente 

para compensar os riscos incorridos, como está o desempenho de seu fundo em relação aos 

demais, e se os rendimentos auferidos são frutos do acaso ou se por habilidade do gestor em 

seu modus operandi de gerir os ativos. 

Tradicionalmente, no Brasil, de acordo com Borges e Martelanc (2015), as principais 

técnicas de avaliação de desempenho de fundos são elaboradas através de índices de avaliação 

de risco e retorno, como por exemplo, o índice Sharpe1 e Capital Asset Pricing Model - CAPM; 

tais modelos falham em representar os riscos do mercado, visto que são muito dependentes da 

escolha do benchmark2. Estes modelos também não conseguem identificar retornos anormais 

persistentes frutos do acaso, ou seja, da sorte do gestor e não de sua habilidade. 

                                                           

1 O Índice de Sharpe, criado por William Sharpe (Nobel de Economia em 1990), é um indicador que 
permite avaliar a relação entre o retorno e o risco de um investimento. 

2 Benchmark é um termo americano. Em finanças é uma base comparativa de investimentos muito 
utilizada em ativos tanto de renda fixa como de renda variável. 
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Esta pesquisa baseia-se nas metodologias apresentadas por Fama & French (2010, 

2015) que trabalham com a hipótese do equilíbrio contábil (equilibrium accounting), que afirma 

que a indústria de fundos é semelhante à carteira de mercado, ou seja, tem um retorno anormal 

esperado de zero. Desta forma, fundos com Alfas positivos, antes dos custos e despesas, 

obtiveram esse retorno anormal positivo, graças a fundos com Alfa negativo, posto que a 

indústria de fundos, em geral, tem Alfa zero. Mesmo que haja fundos com Alfas positivos, é 

preciso entender se este é consequência da sorte ou da habilidade do gestor. Para identificar os 

fatores sorte e habilidade, Fama & French (2010), usaram o histórico de retorno de fundos de 

investimento disponível nos Estados Unidos da América - EUA para gerar uma simulação 

Bootstrap3; os retornos obtidos desta simulação seriam os retornos esperados por sorte. 

Com base em Fama & French (2010), 10 mil fundos foram gerados através da 

simulação bootstrap do retorno de fundos de ações, durante janeiro de 2008 e dezembro de 

2018. Para isolar os efeitos dos retornos anormais persistentes, o retorno dos fundos foi zerado 

de seu Alfa; para cada simulação foi feita uma regressão de mínimos quadrados, usando os 5 

fatores de Fama & French (2015). Após as regressões, a estatística ‘t’ da regressão de cada 

simulação com a estatística ‘t’ dos fundos reais no mesmo período. Caso a proporção com 

retornos anormais, acima e abaixo da média, das simulações e dos fundos reais sejam 

semelhantes, fica evidenciado um indício de que os retornos anormais seriam obtidos por uma 

contingência, ou seja, meramente por sorte. 

Complementarmente, os fundos reais foram divididos entre fundos destinados ao 

público em geral e aos de fundos exclusivos; posteriormente, os fundos destinados ao público 

em geral foram divididos por ticket de entrada (maior e menor que 5 mil reais). As distribuições 

da estatística ‘t’, resultante destas análises foram comparadas entre as mesmas e com a 

simulação, para além de observar se há habilidade ou sorte do desempenho dos gestores de 

fundos; deve-se analisar, também, se o público em geral tem acesso a gestores que geram 

retornos anormais positivos. 

Os resultados demonstraram que há gestores, no Brasil, com habilidade para gerar 

retornos anormais positivos e negativos. Apesar de comprovar a habilidade dos gestores, os 

                                                           

3  Bootstrap é uma técnica de reamostragem, bastante utilizada em diferentes situações estatísticas. 
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resultados foram modestos, já que o desvio padrão dos retornos anormais dos fundos reais foi 

de 0,67% ao ano, ou seja, somente 6,9% dos gestores dos fundos conseguem retornos superiores 

a 0,67%. 

Ao observar os fundos destinados ao público em geral e fundos exclusivos foi possível 

notar que os fundos com distribuição da estatística ‘t’ dos percentis superiores a 90% têm um 

desempenho muito semelhante ao de fundos exclusivos, e superior aos fundos simulados; 

todavia, ao analisar os percentis menores que 20% foi observado que os fundos destinados ao 

público em geral geram um retorno anormal negativo maior que os fundos exclusivos e 

simulados, o que indica que o investidor comum está mais exposto a gestores com habilidade 

ruim. A posteriori, para entender melhor esses fundos, foram eles divididos pelo seu ticket de 

entrada (aplicação inicial mínima) e ao comparar, mais uma vez, a distribuição da estatística 

‘t’, novamente identificou-se que, em todos os percentis, os fundos de ticket de entrada inferior 

a 5 mil reais apresentaram estatística ‘t’ inferiores aos fundos com ticket de entrada superior a 

5 mil reais, demonstrando, assim, que o investidor comum que investe menos de 5 mil reais em 

fundos tem uma probabilidade menor de contar com um gestor habilidoso. Por último, 

calculamos o retorno das casas gestoras através do retorno de seus fundos ponderados pelo seu 

patrimônio líquido. Neste estudo exibiremos as 50 melhores e as 50 piores casas gestoras, de 

acordo com a distribuição da estatística ‘t’ de Alfa.  

Fama & French (2010), encontraram resultados diferentes dos obtidos neste estudo. 

Segundo os autores, poucos gestores têm habilidade de obter retornos anormais positivos 

persistentes, e a maioria dos fundos analisados possuem Alfas negativos, se considerado seu 

retorno líquido. Uma hipótese para as diferenças nos resultados, apresentada por Borges e 

Martelanc (2015), seria uma menor eficiência dos mercados de ações brasileiros. A indústria 

de fundos de ações, brasileiros, tem apresentado um forte crescimento, além disso o Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, atingiu o patamar mais baixo de sua história, 

levando os investidores a buscar novas classes de ativos para aumentarem sua rentabilidade. 

Portanto, é de extrema importância a análise do desempenho dos gestores de fundos por parte 

dos novos investidores da renda variável. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, fundos de ações são 

definidos como fundos que investem, no mínimo, 67% do seu patrimônio em ações ou em ativos 

relacionados (bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos 

de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts - BDR  (nível II 

e III). Cada fundo é regido pelo seu próprio regulamento que, de acordo com as instruções da 

CVM 409, é constituído de informações como objetivo do fundo, público alvo, obrigações, 

direitos, obrigações, etc. 

Durante o século XX diversos estudos acadêmicos se dedicaram a avaliar o 

desempenho destes fundos e, com o passar dos anos, a evolução dos mercados financeiros; estes 

estudos foram tornando-se, cada vez mais, mais difíceis e complexos. Le Sourd (2007), reforçou 

a importância da análise de desempenho de fundos e, segundo ela, os investidores precisam 

saber se o retorno de seus investimentos foi alto o suficiente para compensar os riscos incorridos 

e como está o desempenho de seu fundo em relação aos demais, e se os rendimentos auferidos 

são frutos do acaso ou por habilidade do gestor em gerir os ativos.  

As técnicas de avaliação de ativos e carteiras, em sua maioria, têm sua origem na 

Moderna Teoria de Carteiras de Markowitz (1952). Em seu estudo, o autor observa que montar 

carteiras de investimentos diversificadas, equilibrando a relação entre risco (variância) e retorno 

(rentabilidade), é a melhor forma de investir, denominada, por ele, como ‘fronteira eficiente’. 

As premissas de Markowitz são: (1) os investimentos são avaliados somente com base no 

retorno e no desvio padrão em um período determinado; (2) aversão a risco, o investidor 

escolherá sempre o menor risco; (3) os investidores são racionais; (4) possibilidade de comprar 

frações de ações, os ativos são continuamente divisíveis e, (5) custos de transações e taxas são 

irrelevantes. A partir dessas premissas, Markowitz estabeleceu o retorno e o risco como 

principais características para a avaliação de uma carteira. 

Posteriormente, o CAPM, baseado nos artigos de Sharpe (1964), Lintner (1965), 

adicionou mais duas premissas para o modelo de Markowitz (1952), a saber: risco não 

diversificável representado pelo beta e a necessidade de um retorno excedente à taxa de juros 

livre de risco.  

https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/valores_mobiliarios/recibos_acoes.html
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𝑅𝑖 =  𝑅𝑓 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Sendo: 

• 𝑹𝒊: Retorno esperado do ativo ‘i’; 

• 𝑹𝒇: Taxa livre de risco; 

• 𝑹𝒎: Retorno do Mercado; 

• 𝜷𝒊: Beta. 

O CAPM é, até hoje, muito utilizado; já fornece previsões intuitivas sobre retorno e 

risco, contudo, o modelo é falho ao refletir a realidade, visto que é baseado em, apenas, um 

fator de risco. Esta lacuna deixada pelo CAPM foi alvo de estudos de Sharpe (1966) e Treynor 

(1966); o primeiro buscou ajustar o retorno de um ativo pelo seu risco total, e o segundo criando 

um modelo que mede o prêmio pelo risco sistêmico. 

Jansen (1968), foi um dos primeiros teóricos a debater o desempenho de fundos 

mútuos e a influência de seus gestores. Neste artigo, Jensen definiu desempenho não somente 

como a habilidade de aumentar o retorno dos investimentos e prever flutuações de preços, mas 

também a habilidade de minimizar riscos. A partir desta definição, Jensen (1968), analisou o 

retorno de 115 fundos mútuos no período concebido entre 1955 e 1964. A principal contribuição 

do autor foi prover uma medida de comparação de desempenho em termos absolutos, mais 

conhecido como “Alfa de Jensen”; as medidas usadas anteriormente não eram capazes de 

avaliar os diferentes níveis de risco dos portfólios. Baseado no Modelo CAPM de Sharpe 

(1964), Jensen (1968) utilizou o Beta para estimar um fator de retorno livre de risco e o risco 

sistêmico do fundo. Através de seu estudo, Jensen concluiu que não há evidências suficientes 

de habilidade dos gestores para gerar retornos acima da média. A fórmula do Alfa de Jensen 

(1968), é descrita demonstrado abaixo: 

𝛼𝑖 =  𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 +  𝛽𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Sendo: 

• 𝑹𝒊: retorno realizado do ativo ‘i’; 

• 𝑹𝒇: Taxa livre de risco; 

• 𝑹𝒎: Retorno do Mercado; 

• 𝜷𝒊: Beta. 
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Diversos outros autores reforçaram a hipótese de que os gestores de fundos não têm 

influência sobre os resultados, como Malkiel (1995), que estudou fundos mútuos americanos 

captando o período de 1971 a 1991, e constatou que a maioria não consegue ter retorno superior, 

mesmo considerando o retorno bruto, aos seus benchmarks. Grueber (1996), da mesma forma, 

avaliou a performance de fundos de ações entre 1985 e 1994 e concluiu que estes têm, em 

média, retornos inferiores ao mercado e, portanto, não é influenciado, positivamente, pelo 

gestor.  

Por outro lado, existem autores que, ao contrário do consenso geral, encontraram 

evidências de habilidades de gestores capazes de superar o retorno de mercado. Grinblatt and 

Titman (1993) identificaram, durante o período de 1975-1984, gestores americanos com 

capacidade de auferir retornos acima do mercado através da análise das covariâncias do peso 

do portfólio vs. o retorno dos ativos incluídos no mesmo. Mais tarde, Wermers (2000), estudou 

o desempenho de fundos mútuos americanos por 20 anos e constatou que fundos com alto 

volume de compra e vendas de ações (turnover), têm uma maior probabilidade de superar o 

mercado, isto, portanto, é um indicador de habilidade conferida ao gestor. 

Também Fama & French (1993), questionaram a qualidade de Beta como fator de risco 

de um ativo e, em Fama & French (1992), foi observado que a relação risco e retorno do CAPM 

é fraca, após 1969. Diversos autores propuseram outros fatores além do Beta, como Banz 

(1981), que citou em seu estudo que o tamanho da empresa (Market Equity), tem influência no 

desempenho médio dos ativos, que ações pequenas têm retornos anormais dado o seu Beta, e 

que o contrário aconteceria com ações de grande valor de mercado. Bhandri (1988), aponta uma 

correlação positiva entre alavancagem financeira e retorno médio; Rosenberg et al. (1985), 

apontou o fator book-to-market (valor contábil do ativo / valor de mercado); Basu (1977), 

propõe que o uso do earning-price também ajudaria a explicar o retorno médio, quer dizer, 

quanto maior a relação E/P, maior o risco e, consequentemente, maior será o retorno esperado. 

Em Fama & French (1993), os autores avaliaram a relação destes fatores (Tamanho, 

alavancagem, (book-to-market e earning-price) com o retorno médio das ações chegando à 

conclusão que os fatores tamanho e book-to-market seriam suficientes para descrever o retorno 

dos mesmos, posto que nestes já estavam contidos os fatores de alavancagem e earning-price. 

A partir dessa observação, Fama & French (1993), criaram um modelo capaz de identificar o 

retorno de ações usando três fatores: a) o índice book-to-market, b) valor de mercado e, c) o 

fator de mercado, que captura o retorno em excesso em relação à taxa livre de risco. Os fatores 
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foram construídos a partir de carteiras de ações montadas mensalmente usando a seguinte 

metodologia: 

Fator SMB (Small minus Big): representa a diferença de retorno entre ações de 

pequeno e grande valor de mercado, através da diferença da média simples do desempenho de 

três portfólios. 

Fator HML (High minus Low): é a diferença entre empresa com grande e pequeno 

índice book-to-market, através da diferença da média simples do desempenho de dois portfólios. 

Após o cálculo dos fatores, Fama & French (1993), apresentam o seguinte modelo de 

regressão: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 =  𝛼0𝑖 +  𝛽1𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝛽2𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 +  𝛽3𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Sendo: 

• 𝑹𝒊𝒕: retorno do ativo ‘i’; 

• 𝑹𝒇𝒕: Retorno livre de risco; 

• 𝑹𝒎: retorno do mercado;  

• 𝜷𝟐𝒊𝑺𝑴𝑩𝒕: Diferença entre ações de pequeno e grande valor de mercado; 

• 𝜷𝟑𝒊𝑯𝑴𝑳𝒕: Diferença entre ações com alto e baixo índice Book to Market;  

Carhart (1997), propôs um fator adicional ao modelo aventado por Fama & French 

(1993), o Momentum, que possibilita mensurar a persistência dos retornos dos ativos. Este fator 

foi adicionado com o propósito de levar em conta a anomalia identificada por Jegadesh & 

Titman (1993), e, segundo estes autores, os retornos passados das ações poderiam ajudar a 

prever retornos acima do normal. O modelo de 4 fatores, portanto, é apresentado da seguinte 

maneira: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 =  𝛼0𝑖 +  𝛽1𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝛽2𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽3𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 +  𝛽4𝑖𝑀𝑂𝑀𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Sendo: 

• 𝑹𝒊𝒕: retorno do ativo ‘i’; 

• 𝑹𝒇𝒕: Retorno livre de risco; 
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• 𝑹𝒎: retorno do mercado;  

• 𝜷𝟐𝒊𝑺𝑴𝑩𝒕: Diferença entre ações de pequeno e grande valor de mercado; 

• 𝜷𝟑𝒊𝑯𝑴𝑳𝒕: Diferença entre ações com alto e baixo índice Book to Market; 

• 𝜷𝟒𝒊𝑴𝑶𝑴𝒕: efeito momentum, diferença entre 30% das ações com melhor 

desempenho em ‘t’-1, menos 30% das ações com pior desempenho no mesmo 

período. 

Carhart (1997,) afirmou que a persistência de desempenho dos fundos ativos de ações 

não é fruto da habilidade de seus gestores, mas sim devido a fatores comuns nos retornos de 

ações e despesas de investimentos, o que equivale dizer que quanto mais ativo é um fundo, 

maior é o valor de despesas de transação e, consequentemente, menor será o retorno. 

Pastor & Stambaugh (2003), apresentam o fator de risco de liquidez; segundo estes 

autores o retorno médio de ações com alta elasticidade, em relação a sua liquidez, é maior que 

aquelas com baixa liquidez.  

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 =  𝛼0𝑖 +  𝛽1𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝛽2𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 +  𝛽3𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝛽4𝑖𝑀𝑂𝑀𝑡 + 𝛽5𝑖𝐼𝐿𝑀𝐿𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Sendo: 

• 𝑹𝒊𝒕: retorno do ativo ‘i’; 

• 𝑹𝒇𝒕: Retorno livre de risco; 

• 𝑹𝒎: retorno do mercado; 

• 𝜷𝟐𝒊𝑺𝑴𝑩𝒕: Diferença entre ações de pequeno e grande valor de mercado; 

• 𝜷𝟑𝒊𝑯𝑴𝑳𝒕: Diferença entre ações com alto e baixo índice Book to Market;  

• 𝜷𝟒𝒊𝑴𝑶𝑴𝒕: efeito momentum, diferença entre as 30% ações com melhor 

desempenho em t-1 menos as 30% ações com pior desempenho no mesmo 

período; 

• 𝜷𝟓𝒊𝑰𝑳𝑴𝑳𝒕: desempenho de ações com alta liquidez menos retorno de ações 

com baixa liquidez. 

Isto dá-se em razão de que a cross-section de Alfas dos fundos possuem uma 

distribuição não normal e complexa devido a diversidade de riscos que os fundos tomam. 

Kosowski et al. (2006), defenderam o uso de simulações Bootstraps para avaliação de 
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desempenho de fundos ao estimar as variáveis, desta forma elimina-se o fator sorte da análise. 

Usando os 4 fatores de Carhart (1997) e Fama & French (1993) e a simulação Bottstrap, 

Kosowski et al. (2006), estudou fundos americanos no período de 1975 a 2002 e encontrou 

evidências significativas de que há fundos que conseguiram obter retornos acima do mercado. 

Assim como Kosowski et al. (2006), Fama & French (2010.) aplicaram simulações 

Bootstraps para avaliar o desempenho de gestores de fundos de ações ativos, usando o modelo 

de 4 fatores; os autores não encontraram fundos com retornos anormais. 

Após a publicação de Fama & French (1993), diversos outros estudiosos começaram 

a estudar outras variáveis que poderiam ser adicionados ao modelo de Fama & French (1993). 

Novy-Marx (2013) em seu artigo levantou a hipótese de que empresas rentáveis, ou seja, com 

o índice do Lucro Antes de Juros e Imposto de Renda / Patrimônio Líquido - LAJIR/PL alto, 

teriam retorno maior que empresas não rentáveis; Aharoni, Grundy e Zeng (2013), propuseram 

a adição do fator de investimento; no artigo publicado pelos autores encontraram uma 

correlação entre investimento e retorno. 

Baseados nestes estudos, Fama & French (2015), testaram as hipóteses de 

rentabilidade e investimento através do modelo de dividendos descontados de Miller & 

Modigliani (1961), que afirmam que o valor de uma empresa, hoje, depende da expectativa de 

dividendos futuros.  

Fama & French (2015) propõem, ainda, um modelo de 5 fatores, agora incluindo os 

fatores de rentabilidade – Robust Minus Weak - RMW ligado à diferença de retorno em função 

da rentabilidade da empresa e investimento – Certified Management Accountant - CMA 

relacionado à diferença de retorno em função dos investimentos das empresas.  

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 =  𝛼0𝑖 + 𝛽1𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝛽2𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 +  𝛽3𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 +  𝛽4𝑖𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝛽5𝑖𝐶𝑀𝐴𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

• 𝑹𝒊𝒕: retorno do ativo ‘i’; 

• 𝑹𝒇𝒕: Retorno livre de risco; 

• 𝑹𝒎: retorno do mercado; 

• 𝜷𝟐𝒊𝑺𝑴𝑩𝒕: Diferença entre ações de pequeno e grande valor de mercado; 

• 𝜷𝟑𝒊𝑯𝑴𝑳𝒕: Diferença entre ações com alto e baixo índice Book-to-Market; 

• 𝜷𝟒𝒊𝑹𝑴𝑾𝒕: Diferença entre ações com alta rentabilidade menos ações com 

baixa rentabilidade; e, 

• 𝜷𝟓𝒊𝑪𝑴𝑨𝒕: Diferença entre ações de empresas com investimentos 

conservadores menos ações com investimentos agressivos. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 MODELO APLICADO 

Foram analisados o retorno de 1.669 fundos de investimento selecionados da base de 

dados da Quantum4, os fundos usados no estudo devem respeitar os seguintes critérios: 

(a) Fundos de ações ativos brasileiros; 

(b) O Fundo deve ter retornos em, no mínimo, 24 meses no período 

compreendido entre 2008 e 2013; 

(c) Patrimônio líquido médio no período deve ser superior a 5 milhões de reais, 

tal limite de tamanho é estabelecido para reduzir o viés de incubação, pois é 

comum entre a gestoras lançar diversos fundos, porém, manter somente 

aqueles com maiores retornos; e,  

(d) Fundo não pode ser classificado como Master, sendo fundo Master o fundo 

que investe em outros fundos da mesma casa gestora. 

Após a seleção dos fundos calculou-se seu Alfa e sua estatística ‘t’, para isso foi 

aplicada uma regressão múltipla utilizando o modelo de 5 fatores de Fama & French (2015), a 

saber: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 =  𝛼0𝑖 + 𝛽1𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝛽2𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 +  𝛽3𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 +  𝛽4𝑖𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝛽5𝑖𝐶𝑀𝐴𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Sendo, Ri (Relação com investidores) o retorno do fundo ‘i’ no mês ‘t’; Right First 

Time - Rft é o retorno livre de risco no mesmo mês ‘t’, neste fator foi considerado a taxa 

mensalizada do DI SWAP de 360 dias, desinflada pela inflação esperada, como medido pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA; Rm é a diferença entre o retorno diário 

ponderado por valor do portfólio do mercado (utilizando todas as ações elegíveis) e a taxa diária 

sem risco. A taxa diária sem risco é computada do DI Swap de 30 dias. SMB é a diferença de 

retornos entre ações com baixo valor de mercado e ações com alto valor de mercado; HML é o 

retorno das ações com maior índice book-to-market menos as ações com menor book-to-market; 

RMW é a diferença entre o retorno das ações de empresas com alta rentabilidade menos 

                                                           

4 A Quantum é uma empresa de tecnologia em finanças que atua no mercado desde 1999. Possuímos 
ampla base de informações financeiras atualizada constantemente com dados quantitativos e qualitativo. 
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empresa de baixa rentabilidade e, CMA, que são empresas com baixo investimento menos ações 

de empresas com alto investimento. No próximo tópico detalharemos a construção destes 

fatores. 

 

3.2 FATORES DE RISCO 

3.2.1 Seleção Da Amostra 

As ações selecionadas para a construção dos fatores de risco atendem as seguintes 

premissas: 

1) Volume médio diário superior a R$ 500 mil por dia e negociadas, no 

mínimo, em 80% dos pregões da B3 no ano t-1: esta premissa visa excluir 

da base ações com baixa liquidez, que são potencialmente manipuláveis. 

 

2) No caso dos fatores CMA e RMW, não são consideradas ações de 

instituições financeiras, bancos ou seguradoras: estas empresas possuem 

características distintas comparadas às demais empresas brasileiras, 

principalmente em relação a endividamento, alavancagem e rentabilidade. 

 

3) Caso a empresa possua Ações Preferenciais - PN, Ações Ordinárias - 

ON e/ou Pacote de ações, composto de ações preferenciais e ordinárias - 

Unit: significa que foi mantida a classe com maior liquidez: a modalidade 

do ativo com maior liquidez é a que melhor reflete a percepção do mercado 

em relação ao ativo. 

 

4) A empresa deve apresentar Patrimônio Líquido (PL) positivo: empresas 

insolventes causariam distorções no cálculo dos fatores, principalmente no 

BE/ME. (Book-to-Equity vs. Market Equity). 

 

 

5) A empresa deve apresentar informações de balanço e do Demonstrativo 

do Resultado do Exercício - DRE na base da economática: caso a 
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empresa não divulgue as informações necessárias para a construção dos 

fatores no período do estudo, a mesma é excluída do mesmo. 

Todas as informações dos ativos necessárias para a construção dos fatores foram 

extraídas da base da economática. O período analisado no estudo é de dezembro de 2007 a 

dezembro de 2018 (11 anos/132 meses). 

Tendo como base as premissas apresentadas acima foram selecionadas 235 ações, 

dividias por período e fator, conforme a Tabela 03 abaixo: 

Tabela 3: Ações elegíveis por período e fator de risco 

Período HML SMB RMW CMA 

2008 122 138 115 87 

2009 105 108 94 89 

2010 97 102 89 84 

2011 121 127 111 105 

2012 129 133 116 113 

2013 128 129 117 115 

2014 133 137 124 122 

2015 125 131 117 116 

2016 108 111 98 97 

2017 104 107 98 97 

2018 119 127 116 112 

Fonte: Elaborado pelo autor   

   

 

   

3.2.2  Construção Dos Portfólios De Ações 

Anualmente, no mês de dezembro, os portfólios serão revistos de acordo com suas 

características: (1) Valor de Mercado; (2) Book-to-Market; (3) Rentabilidade e (4) investimento. 

O desempenho do portfólio é o retorno igualmente distribuído de cada ação (Equally Weighted): 

O retorno igualmente ponderado do portfólio P no mês ‘t’ é calculado da seguinte 

forma: 

𝑅𝑡 =
1

𝑛
 ∑ 𝑟𝑖𝑡

𝑖

 

Sendo: 
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•   𝒏 o número de ações no portfólio; 

• 𝒓𝒊𝒕 é o retorno da ação ‘i’ no mês ‘t’. 

O principal motivo do uso deste método de ponderação é o tamanho do mercado 

acionário brasileiro e a baixa diversidade de ativos, principalmente se comparado com o 

mercado americano, onde o modelo de Fama & French (2015) foi criado. As 5 maiores 

empresas da B3, hoje, representam cerca de 45% do mercado acionário, portanto, caso os 

retornos fossem ponderados pelo valor de mercado, teríamos resultados enviesados, e assim, 

portanto, o estudo escolheu usar o Equally Weighted return. 

 

3.2.3 Portfólios Ordenados Pelo Valor De Mercado 

As ações elegíveis foram organizadas de acordo com seu Valor de Mercado no último 

dia do dezembro do ano t-1. A amostra foi dividida em tercis, sendo que 30% das ações com 

maior valor de mercado foram classificadas como Big, entre 30% e 70% Neutral, e as restantes 

foram classificadas como Small. 

O Valor de Mercado foi calculado da seguinte forma: 

𝑉𝑚 = 𝑃𝑎𝑥𝑄𝑎 

Sendo: 

• VM o Valor de Mercado; 

• Pa é o preço da ação ‘a;  

• Qa é a quantidade de ações da empresa a no mercado. 

 

3.2.4 Portfólios Ordenados Pelo Book-To-Market 

 

As ações elegíveis foram organizadas de acordo com seu Valor de Mercado no último 

dia do dezembro do ano t-1. A amostra foi dividida em tercis, sendo que 30% das ações com 
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maior valor de mercado foram classificadas como Big, entre 30% e 70% Neutral, e as restantes 

foram classificadas como Small. 

O Book-to-Market foi calculado da seguinte forma: 

𝐵𝑀 =  
𝑉𝑐𝑎

𝑉𝑚𝑎
 

Sendo: 

• 𝑩𝑴: o Book-to-Market; 

• 𝑽𝒄𝒂: é o valor contábil da empresa ‘a’; 

• 𝑽𝒎𝒂 : é o valor de mercado da empresa ‘a’. 

 

3.2.5 Portfólios Ordenados Pela Rentabilidade (RMW) 

 

Neste fator as empresas são classificadas de acordo com seu ROE (Return on Equity). 

A amostra foi dividida em tercis, sendo que 30% ações com maior valor de mercado foram 

classificadas como Big, entre 30% e 70% Neutral, e as restantes foram classificadas como 

Small. 

A fórmula do ROE usada é: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐿𝐿𝑎

𝑃𝐿𝑎
 

Sendo: 

• 𝑹𝑶𝑬 : o Return on equity da empresa a; 

• 𝑳𝑳𝒂 : o Lucro líquido da empresa a em t-1; 

• 𝑷𝑳𝒂 : o patrimônio líquido da empresa a em t-1. 

 



26 

 

3.2.6 Portfólios Ordenados Pelo Investimentos (CMA) 

Esse fator classifica as empresas em agressivas e conservadoras em sua política de 

investimentos através da variação do seu ativo a cada ano. A amostra foi dividida em tercis, 

sendo que 30% das ações com maior valor de mercado foram classificadas como Big, entre 

30% e 70% Neutral, e as restantes foram classificadas como Small. 

O indicador de investimento é calculado da seguinte maneira: 

𝑰𝒏𝒗𝒂 =
𝑨𝒂(𝒕 − 𝟏) − 𝑨𝒂(𝒕 − 𝟐)

𝑨𝒂(𝒕 − 𝟐)
 

Sendo que: 

• 𝑰𝒏𝒗𝒂 é o indicador de investimento da companhia ‘a’; 

• 𝑨𝒂(𝒕 − 𝟏) é o valor do ativo da empresa a ao final do ano t-1; 

• 𝑨𝒂(𝒕 − 𝟐) é o valor do ativo da empresa a ao final do ano t-2. 

 

3.3 REGRESSÃO: CALCULANDO ALFA E ESTATÍSTICA T DOS FUNDOS 

SELECIONADOS 

 

Após o cálculo dos fatores de risco, aplica-se uma regressão de mínimos quadrados 

ordinários em cada fundo de investimento selecionado; para analisar o desempenho dos fundos 

foi utilizado a estatística ‘t’ do Alfa de cada fundo. Segundo Fama & French (2010), a estatística 

‘t’ é mais eficiente devido a diferenças de números de fundos estudados em cada período e, 

também, por diferenças na variância residual. 

 

3.4 CONSTRUÇÃO DOS FUNDOS SIMULADOS – BOOTSTRAP 

 

Para avaliar o efeito sorte na performance dos fundos de investimento foram gerados 

10 mil fundos simulados, criados a partir do retorno dos fundos reais com seus Alfas zerados 
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(Retorno mensal – Alfa), desta forma é possível identificar retornos anormais em um universo 

em equilíbrio (com Alfa zero). 

Os fundos simulados foram construídos através de uma simulação Bootstarp da 

seguinte forma: 

• Para cada período (entre Jan/08 e Dez/18) dos 10 mil fundos fictícios é feito um 

sorteio aleatório dos retornos dos fundos reais com seu Alfa zerado; participam do 

sorteio somente os fundos ativos naquele período, e, caso o fundo não tenha retorno 

no período, o mesmo é excluído do sorteio. 

 

• Destarte, o retorno de um fundo simulado é construído utilizando-se o retorno 

mensal de diferentes fundos reais. 

 

• Dentro do período de 11 anos, foram realizados 132 sorteios aleatórios para cada 

um dos 10 mil fundos simulados. 

Após a construção dos 10 mil fundos, foi feito, da mesma forma que os fundos reais, 

o cálculo da estatística ‘t’ dos Alfas de cada um dos fundos. 

A distribuição acumulada da estatística ‘t’ dos Alfas dos fundos simulados e reais são 

comparadas, caso estas sejam semelhantes significa que o desempenho positivo é, meramente, 

fruto da sorte, porém, se o ‘t’ dos fundos reais for superior aos dos fundos simulados, tem-se, 

então, um indício de habilidade dos gestores.   

 

3.5 ANALISES E COMPARAÇÕES REALIZADAS 

Após as regressões serão feitas as seguintes análises de resultados: 

1) Comparação da distribuição da estatística ‘t’ dos Alfas dos fundos reais com os fundos 

simulados; os resultados serão organizados em percentis e comparados, caso os fundos 

reais apresentem Alfas superiores aos simulados, estaria comprovada a hipótese de que 

os retornos positivos são fruto da habilidade dos gestores. 
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2) Adicionalmente, os fundos reais serão divididos entre fundos exclusivos e fundos para 

o público em geral; os resultados (estatística t do Alfa) serão comparados com o total 

dos fundos reais e simulados, desta forma será testada a hipótese de que fundos 

exclusivos têm desempenho melhor que os fundos destinados ao público em geral. São 

considerados fundos exclusivos, aqueles que definem seu público alvo em seu 

regulamento como: (1) Investidores profissionais; (2) Investidores institucionais; (3) 

Investidores qualificados; (4) Exclusivo previdenciário; (5) Exclusivo administrador e 

(6) Investidores private. Caso o fundo não tenha nenhuma das classificações listadas 

anteriormente, o mesmo será classificado como um fundo destinado ao público em 

geral. 

 

3) Por último, a título de informação, será produzido um ranking de Alfas e estatística ‘t’ 

das casas gestoras que participaram do estudo. O retorno das casas gestoras foi 

calculado a partir da média ponderada dos retornos dos fundos de cada casa pelo seu 

patrimônio líquido. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1  FUNDOS REAIS E SIMULADOS 

Inicialmente será analisada a distribuição de Alfas dos 1671 fundos de ações, no Brasil, 

comparados aos 10.000 fundos simulados. Os resultados obtidos foram separados em percentis 

para facilitar sua visualização. E, conforme podemos observar na Tabela 4, os fundos reais 

apresentam um retorno positivo anormal, superior aos fundos simulados; podemos, então, 

concluir que há indícios de habilidade dos gestores de fundos brasileiros. Não obstante, 

importante notar que, da mesma forma que alguns gestores conseguiram retornos anormais 

positivos, muitos outros geraram retornos anormais negativos, tendo um desempenho muito 

inferior aos simulados. 

 



29 

 

Tabela 4: Proporção de Fundos Reais  

                e Simulados 

Percentil Simulados   Reais  

1% -       2,23  -       4,34  

2% -       1,93  -       3,90  

3% -       1,78  -       3,42  

4% -       1,66  -       3,10  

5% -       1,56  -       2,87  

10% -       1,24  -       2,23  

20% -       0,89  -       1,35  

30% -       0,59  -       0,85  

40% -       0,30  -       0,43  

50% -       0,01  -       0,00  

60%        0,28          0,38  

70%        0,56          0,79  

80%         0,86          1,32  

90%         1,27          1,92  

95%         1,61          2,41  

96%       1,70          2,60  

97%         1,85          2,84  

98%       2,00          3,10  

99%     2,28          3,51  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Na Tabela 04, acima, podemos observar que os fundos reais têm desempenhos 

anormais negativos superiores aos simulados, entretanto, também apresentam desempenho 

superior nos retornos anormais positivos. Assumindo que a distribuição dos Alfas segue uma 

distribuição normal de média zero, o desvio-padrão dos Alfas dos fundos de ações no período 

analisado é de 0,67%, portanto, apenas 6,9% conseguem ter retornos anormais líquidos 

superiores a 0,67% e, apenas, 1% dos fundos conseguem obter retornos anormais superior a 

1,7%. Desta feita, apesar de os resultados serem positivos, com a comprovação da habilidade 

dos gestores dado os seus retornos positivos anormais, estes são modestos, já que somente uma 

pequena parcela destes fundos apresenta desempenhos superiores. 

 

 

 

A partir do Percentil 60%, os fundos 

reais geram retorno anormais 

positivos superiores aos fundos 

simulados 
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Gráfico 1: Função de densidade cumulativa dos Fundos Reais vs. Fundos Simulados  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 FUNDOS DESTINADOS AO PÚBLICO GERAL VS EXCLUSIVOS 

Até o momento, através da metodologia de Fama & French (2010) e Fama & French 

(2015), pudemos constatar que há indícios que gestores de fundos de ações brasileiros possuem 

habilidade, ou seja, que seu desempenho positivo não é fruto do acaso. Para entender quais tipos 

de fundos possuem este desempenho superior, a amostra de fundos reais será dividida entre 

fundos destinados ao público em geral e os fundos exclusivos e restritos. O objetivo desta 

análise é verificar se os melhores gestores são acessíveis ao público em geral. 

Para verificar, mais a fundo, o desempenho dos fundos de ações, a amostra de fundos 

reais utilizada neste estudo foi dividida em fundos destinados ao público em geral e aos 

exclusivos. Na Tabela 05, ao dividir a distribuição 't’ dos Alfas dos fundos destinados ao 

público geral e exclusivos, podemos notar que os melhores fundos, melhor dizendo, os fundos 

acima do percentil 90%, o desempenho dos fundos destinados ao público geral e exclusivos são 

muito semelhantes, demonstrando que os fundos designados a estes públicos possuem 

desempenhos positivos anormais superiores aos fundos simulados.  

 

 

-5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00  -  1,00  2,00  3,00  4,00

Distribuição de t alfa fundos Reais vs Simulados

Fundos Reais Simulados
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Tabela 5: Proporção de Fundos Reais, Simulados, Fundos destinados ao 

público em Geral e Exclusivos 

Percentil 

     

Simulados 

               

Reais Geral Exclusivo 

1% -            2,2  -            4,3  -            6,3  -            3,4  

2% -            1,9  -            3,9  -            5,2  -            3,1  

3% -            1,8  -            3,4  -            4,3  -            2,7  

4% -            1,7  -            3,1  -            4,1  -            2,5  

5% -            1,6  -            2,9  -            4,0  -            2,4  

10% -            1,2  -            2,2  -            2,9  -            1,9  

20% -            0,9  -            1,3  -            1,9  -            1,1  

30% -            0,6  -            0,9  -            1,2  -            0,7  

40% -            0,3  -            0,4  -            0,7  -            0,2  

50% -            0,0  -            0,0  -            0,4               0,2  

60%              0,3               0,4               0,1               0,5  

70%              0,6               0,8               0,5               0,9  

80%              0,9               1,3               1,0               1,4  

90%              1,3               1,9               1,8               2,0  

95%              1,6               2,4               2,3               2,4  

96%              1,7               2,6               2,7               2,5  

97%              1,9               2,8               3,0               2,8  

98%              2,0               3,1               3,2               3,1  

99%              2,3               3,5               3,5               3,5  

Fonte: Elaborado pelo autor   

 

Apesar deste cenário positivo para os investidores em fundos de ações, é importante 

salientar que os fundos destinados ao público em geral possuem retornos anormais negativos 

muito superiores aos fundos exclusivos e simulados. No Gráfico 02, é possível perceber que a 

linha de distribuição de ‘t’ de Alfas está localizada mais à esquerda que a distribuição dos 

fundos exclusivos e simulados; assim, podemos concluir que o investidor comum (não 

qualificado) está exposto a mais riscos que o investidor exclusivo. 
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Gráfico 2 - Função de densidade cumulativa dos Fundos destinados ao público geral vs. 

Fundos exclusivos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3  FUNDOS (PÚBLICO GERAL) COM TICKET DE ENTRADA SUPERIOR A R$ 

5.000 VS. FUNDOS COM TICKET INFERIOR A R$ 5.000 

Constatado o risco que o investidor comum está disposto a investir em fundos de ações, 

vamos analisar o ticket de entrada para estes fundos, ou seja, quanto será necessário investir 

para entrar nesses fundos? Assim, pode-se verificar que os fundos destinados ao público em 

geral, acarretará retorno anormal positivo. Para analisar estes fundos, o estudo irá dividi-los em 

fundos entre ticket de entrada inferior a 5 mil reais e superior a 5 mil. 

 

 

 

 

 

-8,0 -6,0 -4,0 -2,0  -  2,0  4,0

Publico Geral Exclusivo Simulados
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Tabela 6 - Proporção de Fundos com ticket de entrada inferior a R$ 5.000 reais  

vs. superior a R$ 5.000 

 

Percentil Geral <5000 >5000 

1% -        4,3  -        6,6  -        4,3  

2% -        3,9  -        5,7  -        3,9  

3% -        3,4  -        5,2  -        3,3  

4% -        3,1  -        4,7  -        2,8  

5% -        2,9  -        4,2  -        2,7  

10% -        2,2  -        3,2  -        2,2  

20% -        1,3  -        2,3  -        1,3  

30% -        0,9  -        1,5  -        0,8  

40% -        0,4  -        1,0  -        0,5  

50% -        0,0  -        0,6  -        0,1  

60%          0,4  -        0,0           0,3  

70%          0,8           0,3           0,8  

80%          1,3           0,9           1,4  

90%          1,9           1,4           2,2  

95%          2,4           1,9           3,0  

96%          2,6           2,0           3,3  

97%          2,8           2,2           3,4  

98%          3,1           2,4           3,5  

99%          3,5           3,0           4,0  

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Os resultados mostram que os fundos com ticket de entrada inferior a 5 mil reais têm 

um desempenho anormal positivo inferior aos simulados e os fundos com ticket de entrada 

superior a 5 mil. Da mesma forma, os fundos com ticket de entrada inferior a 5 mil reais têm 

um retorno anormal negativo maior que as outras classificações de fundo. No gráfico 03 

verifica-se que a curva de distribuição de Alfa e dos fundos com ticket inferior a 5 mil reais 

estão à esquerda da distribuição dos fundos de ticket de entrada superior a 5 mil reais. 
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Gráfico 3- Função de densidade cumulativa dos Fundos de Ticket de entrada inferior a R$ 

5.000 reais vs. Fundos com ticket de entrada superior a R$ 5.000 reais 

 

              Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Através destas análises dos fundos reais constata-se que os gestores brasileiros possuem 

habilidade na sua gestão e que seu desempenho não é fruto somente da sorte. Porém, ao 

analisarmos mais amiúde estes resultados verificou-se que os fundos exclusivos têm um 

desempenho superior aos fundos destinados ao público em geral e, posteriormente, corroborado 

que fundos com ticket de entrada baixa têm menor chances de obter desempenho anormal 

positivo, se comparado com as outras categorias de fundos. 

Fama & French (2010), apresentaram resultados diferentes que os obtidos neste estudo; 

no artigo de Fama & French (2010), não foi identificada habilidade na gestão de fundos de 

ações entre os americanos, alguns apresentaram uma ligeira superioridade em relação aos 

fundos simulados quando avaliado o retorno bruto, que não consideram as taxas de 

administração e de performance. Desta forma, os autores concluem que não há evidência de 

habilidade dos gestores de ações ao analisar os retornos líquidos, ou seja, os retornos anormais 

identificados nos retornos brutos não são transferidos para o investidor e ficam retidos nos 

fundos em forma de taxas de administração e performance. De acordo com Borges e Martelanc 

(2015), uma provável razão desta diferença nos resultados é o menor grau de eficiência do 

mercado brasileiro, considerado menos desenvolvido que o americano. 

-8,0 -6,0 -4,0 -2,0  -  2,0  4,0  6,0

<5000 >5000
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4.4 ANALISE DAS CASAS GESTORAS 

Dado a complexidade da escolha de um fundo de investimento, conforme apresentado 

neste estudo, propomos, agora, uma análise por casa gestora, onde o retorno de cada casa é 

calculado através do retorno dos fundos ponderados pelo seu patrimônio. E, da mesma forma 

que os fundos reais, foi calculado seu Alfa e sua estatística ‘t’. 

Na tabela 06 abaixo, listamos as 50 casas gestoras com maior distribuição de ‘t’ de 

Alfa, ou seja, a que gerou maior retorno anormal para os seus clientes, e as 50 casas gestoras 

com os piores retornos anormais. 

A diversidade de casas gestoras enriquece o cenário e opções de investimentos em 

fundos de ações no Brasil, porém torna a escolha de uma casa gestora mais complicada. Como 

podemos observar na tabela 06, temos casas gestoras com estatística ‘t’ de 4,4 a -7,3, sendo 

assim, uma escolha errada por parte do investidor pode acarretar em prejuízo financeiro. 

No total, das 324 casas gestoras analisadas, 133 apresentaram Alfas negativos, e das 

191 casas gestoras com Alfas positivos, apenas 63 possuem um Alfa superior a 0,5 e 18 têm 

um Alfa superior a 1. 

 

 

           Tabela 7 - Lista dos 50 melhores, de acordo com sua estatística ‘t’ 

    
   
 Continua Casas Gestora 

Alpha 
Estatística 

t 

Bogari Capital 0,8% 4,40 

Bahia Asset Management 0,7% 4,19 

VELT Partners 0,6% 3,77 

Atmos Capital 0,8% 3,56 

Squadra Investimentos 0,8% 3,53 

Brasil Capital 1,0% 3,22 

Credit Suisse Hedging-Griffo 0,4% 3,13 

Grou Capital 0,6% 3,13 

Dynamo Administração de Recursos 0,6% 3,09 
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  (Continua) 

Oceana Investimentos 0,5% 3,06 

Moat Capital 1,4% 3,01 

Pátria 1,1% 3,00 

Indie Capital 0,8% 2,98 

Quadrante Investimentos 0,4% 2,92 

Bresser Asset Management 0,7% 2,85 

NEO Investimentos 0,9% 2,74 

IP Capital Partners 0,5% 2,73 

GL Asset Management 1,3% 2,67 

XP Gestão de Recursos 0,5% 2,62 

UBS Consenso Investimentos 0,3% 2,61 

Polo Capital Management 0,7% 2,54 

TNA Gestão Patrimonial 0,3% 2,54 

Perfin Investimentos 0,7% 2,44 

UV Gestora 0,4% 2,43 

Módulo Capital 0,4% 2,38 

AZ Quest Investimentos 0,4% 2,35 

Cox Capital Management 0,6% 2,31 

SPX Capital 0,5% 2,27 

3G Radar 0,9% 2,26 

Órama 0,3% 2,25 

Claritas Investimentos 0,4% 2,22 

GPS Planejamento Financeiro 0,3% 2,22 

Guide Investimentos 0,2% 2,21 

Vista Capital 0,9% 2,20 

Studio Investimentos 0,4% 2,18 

Kondor Invest 0,7% 2,18 

Pragma Gestão Patrimonial 0,3% 2,18 

Banco JP Morgan 0,5% 2,17 

ARX Investimentos 0,3% 2,16 

Apex Capital 0,4% 2,16 

BRZ Investimentos 1,3% 2,14 

GTI Administração de Recursos 0,9% 2,13 

BOCOM BBM CCVM 0,5% 2,12 

Tempo Capital Gestão de Recursos 0,5% 2,07 

Opus 0,6% 2,04 

Anima Investimentos 0,5% 2,01 

Mundinvest 1,8% 1,95 

Athena Capital 0,4% 1,91 

EOS Investimentos 0,5% 1,90 

Mandatto Family Office 1,0% 1,86 

Fonte: Elaborado pelo Autor    
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     Tabela 8 - Lista das 50 piores, de acordo com sua Estatística 't' 

Casas Gestora Alpha 
Estatística 

t 

Somma Investimentos -1,8% -7,29 

SulAmérica Investimentos -0,8% -3,56 

Elleven Gestora de Recursos -1,3% -3,46 

Coinvalores -0,4% -3,43 

Tessa Capital -0,7% -3,33 

Fundamenta Investimentos -0,6% -3,26 

Platinum Capital Gestão de Recursos -0,4% -3,10 

Roma Asset -1,0% -3,09 

Prime Corretora -1,1% -2,82 

Pavarini Opice Gestão de Ativos -1,7% -2,70 

Iguana Investimentos -0,5% -2,69 

Gradual Investimentos -1,5% -2,67 

JS Gestão de Investimentos -3,0% -2,57 

Ábaco Gestão de Recursos -0,6% -2,53 

Iguatemi Gestão -3,3% -2,51 

FIDUC -1,4% -2,47 

Banco Itaucard -0,5% -2,40 

CERES FUNDAÇÃO  -0,4% -2,35 

Infinity Asset Management -0,6% -2,24 

Arrow G Capital -0,4% -2,18 

Geral Asset Management -0,5% -2,15 

Santa Fé -2,2% -2,14 

Schroder Investment Management 

Brasil -0,3% -2,13 

Rico Corretora -0,9% -2,07 

Banco do Nordeste do Brasil -0,2% -2,05 

Quantitas Asset Management -0,4% -2,00 

Fator Administração de Recursos -0,6% -1,99 

Tênor Capital -1,0% -1,96 

Sparta Fundos de Investimento -1,1% -1,92 

Bravia Impact Assets -0,7% -1,90 

Investfort -1,0% -1,89 

Nest Investimentos -0,5% -1,89 

Credit Suisse Asset Management -0,4% -1,89 

MAPFRE Investimentos -0,3% -1,84 

Americas Asset -0,7% -1,80 

Fundação Cesp (FUNCESP) -0,3% -1,80 

GRP Investimentos -1,0% -1,78 
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  (Continua) 

Taurus Investimentos -0,6% -1,74 

Kinea Investimentos -2,5% -1,69 

Rio Gestão de Recursos -0,4% -1,61 

UBS Brasil -0,3% -1,53 

Eagle Capital -0,8% -1,49 

BNY Mellon A -0,8% -1,48 

CBS -0,3% -1,45 

FUBCEF -0,2% -1,43 

Socopa -3,8% -1,43 

Visão Prev  -0,1% -1,39 

BES Ativos Financeiros -0,5% -1,34 

Goldman Sachs  -0,5% -1,34 

Perimeter Asset Management -0,9% -1,34 

               Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

5 CONCLUSÃO 

Com o desenvolvimento do mercado de ações brasileiro, se faz cada vez mais 

necessário criar ferramentas que auxilie o investidor a escolher o melhor gestor, bem como o 

fundo de investimento para suas economias. Pesquisas e metodologias a respeito de 

desempenho de fundos de investimentos ainda são escassas e sem uma conclusão homogênea 

a respeito da habilidade de gestores destes fundos, uma vez que, em sua maioria, são pesquisas 

que utilizam métodos mais tradicionais. 

Pesquisas sobre o tema divergem a respeito da habilidade dos gestores de fundos, 

alguns encontraram retornos inferiores à média do mercado, enquanto outros encontraram 

habilidade de ter retornos anormais por parte dos gestores destes fundos. Mesmo os estudos que 

indicam a presença de retornos anormais positivos, o número de gestores que tem essa 

habilidade é pequeno, assim como ocorre com a literatura internacional. 

Este estudo demonstrou, através da metodologia dos 5 fatores de Fama & French 

(2015), que gestores têm habilidade para gerar retornos anormais positivos. O desempenho dos 

fundos reais foi avaliado através da comparação com 10 mil fundos simulados através do 

retorno de 1671 fundos reais num período compreendido entre janeiro de 2008 e dezembro 

2018. A distribuição da estatística ‘t’ do Alfa das simulações seria a esperada pela sorte. Quando 
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comparado à distribuição de ‘t’ de Alfa dos fundos simulados com os fundos reais, é possível 

identificar habilidade ou sorte na gestão dos fundos de ações. 

Após a aplicação da metodologia Fama & French (2015), apura-se que há gestores que 

geram retornos anormais positivos e negativos quando comparados com os fundos simulados. 

Por outro lado, estudos feitos nos Estados Unidos da América, como o de Fama & French 

(2010), não encontraram a habilidade no que tange aos gestores, demonstrando com isso, 

indícios de um mercado eficiente. O fato de o presente estudo ter encontrado indícios de 

habilidade nos gestores pode ser considerado como uma característica de ineficiência do 

mercado brasileiro, já que este possibilita retornos anormais persistentes. 

Neste trabalho também foi considerada a acessibilidade do fundo de ação, pois, 

sabendo-se que há gestores que possuem habilidade para obter retornos anormais positivos; foi 

ainda investigado se estes fundos estão à disposição do público em geral. Ao dividir os fundos 

reais entre fundos exclusivos e fundos destinados ao público em geral, ficou evidenciado que 

ambos têm retornos anormais positivos muito semelhantes e acima dos fundos simulados; 

porém, os fundos destinados ao público geral apresentaram retornos anormais negativos muito 

maiores que os fundos simulados e exclusivos, mostrando que o investidor “comum” está mais 

exposto a fundos de má gestão que os exclusivos. 

Para aprofundar o estudo do desempenho dos fundos destinados ao público em geral, 

estes foram divididos pelos seu ticket de entrada (aplicação inicial mínima), foi, também,  

analisada a distribuição de Alfa dos fundos com ticket de entrada inferior a 5 mil reais e superior 

a esse valor; esta comparação apresentou os resultados mais diferentes;, denotou-se que os 

fundos com ticket de entrada superior a 5 mil reais têm um desempenho até superior aos fundos 

exclusivos, assim como nas análises anteriores com indícios de habilidade dos gestores. Por 

outro lado, os fundos de investimentos com ticket de entrada inferior a 5 mil reais têm um 

desempenho muito pior que os fundos com ticket de entrada superior a 5 mil, produzindo 

retornos anormais negativos muito expressivos, mas, somente a partir do percentil 80%.  

Através destes estudos podemos concluir que o investidor “comum”, não qualificado, 

está exposto a muito mais riscos que o investidor de fundos exclusivos e que, apesar de termos 

gestores com gestão habilidosa capaz de gerir retornos anormais positivos, poucos destes estão 

acessíveis ao investidor geral que investe até 5 mil reais em fundos de ações. Dado a tendência 
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de baixo retorno nos investimentos de renda fixa, o investidor que está migrando seus 

investimentos deve analisar cuidadosamente o gestor para quem está destinando seus recursos, 

posto que a probabilidade de encontrar um gestor que gere retornos negativos anormais e 

persistentes é alta. Para finalizar o estudo e auxiliar o investidor a identificar bons gestores, 

elaboramos uma análise da distribuição da estatística ‘t’ de Alfa por casa gestora e identificamos 

as 50 casas com maior distribuição de Alfa e as 50 com menores distribuição. 

Para futuros estudos, esta metodologia poderia ser testada com outros fatores de risco, 

como por exemplo Momentum, que não é considerado na metodologia de Fama & French 

(2015), em que a geração de fundos simulados não considera a variação dos betas ao longo do 

tempo. Outra sugestão seria aumentar o período do estudo, com o desenvolvimento do mercado 

de capitais brasileiro teremos, cada vez mais, dados enriquecedores e adequados para aplicar 

essa metodologia. 
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