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RESUMO 

 

 

Este trabalho analisa o retorno e o risco de uma carteira formada pelos 10 maiores fundos de ações 

brasileiras ativos e do ETF EWZ, um fundo de índice americano que investe em ações brasileiras, 

entre os anos de 2016 e 2020. O objetivo dessa análise é determinar se os fundos ativos são capazes 

de superar os fundos indexados e demonstrar qual investimento oferece uma melhor relação Risco 

X retorno para o investidor. Foi calculada a rentabilidade líquida das duas opções de investimento 

e depois calculado o índice de Sharpe para determinar a relação Risco X Retorno destes. Observou-

se que, no período estudado, a carteira de fundos superou o EWZ tanto em rentabilidade quanto 

em relação Risco X Retorno. O resultado positivo dos fundos ativos pode ter sido influenciado pelo 

tamanho dos fundos e por efeitos não recorrentes como a pandemia da COVID-19. 

 

Palavras-chave: ETF. Fundos Ativos. Rentabilidade. Retorno. Eficiência de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper analyses the return and risk of a portfolio consisted of the 10 bigger brazilian mutual 

funds and the ETF EWZ, an American index fund which invests solely in brazilian stocks, between 

2016 and 2020. The objective of this analysis is to determine if the mutual funds are capable of 

overcoming the index funds and demonstrate which investment offers the best Risk X Return ratio 

for an investor. Both investments had their net return and their Sharpe ratio calculated to determine 

their Risk X Return ratio. During the study’s period, the mutual funds portfolio had a better return 

and a better Risk X Return ratio than the EWZ. The positive result obtained by the mutual funds 

may have been influenced by the size of its funds and by non-recurring events such as the COVID-

19 pandemic. 

 

Key Words: ETF. Mutual Funds. Return. Risk. Market Efficiency.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como intuito comparar a performance de fundos de gestão ativa e 

fundos indexados e determinar qual investimento tende a ser mais vantajoso para investidores. 

ETFs (Exchange Traded Funds) são fundos de investimento negociados em Bolsa de Valores e 

que, em sua grande maioria, são indexados, não tendo assim um gestor ativo.  

Um fundo indexado, como o próprio nome já indica, é indexado a um índice. Isso 

significa que não há um gestor por trás das decisões dos ativos que serão comprados pelo fundo, o 

fundo apenas adquire os ativos que compõem o índice escolhido para aquele ETF específico. Por 

serem negociados em Bolsa, eles possuem maior liquidez que os fundos de investimento de gestão 

ativa tradicionais. Porém este não é o único benefício que trazem. Os demais benefícios serão 

apresentados mais à frente, neste trabalho. 

Já os fundos com gestão ativa são fundos que possuem um profissional, o gestor, 

que é responsável por realizar todas as negociações do fundo. Isso significa que, desde que 

permitido pelo estatuto do fundo, o gestor pode realizar qualquer movimento que ele considerar 

vantajoso para aumentar a rentabilidade do fundo e assim superar o índice que esse fundo definir 

como benchmark. Por essa rentabilidade superior que um gestor deveria obter com suas 

negociações, os fundos de gestão ativa cobram taxas de administração mais altas e também taxas 

de performance sobre a rentabilidade que exceder o índice. 

Apesar disso, diversos fundos de investimento geridos de forma ativa possuem uma 

performance inferior ao seu benchmark, o que significa que os investidores que investiram nesses 

fundos, teriam tido um resultado melhor se tivessem investido em um ETF que seguisse tal índice. 

Ao analisarem fundos de gestão ativa e indexados na Índia no período de Janeiro de 

2018 a Abril de 2020, Raju; Mital (2020) concluíram que não há evidências de que um fundo de 

gestão ativa traga maior retorno que um fundo indexado. Pelo contrário, eles chegaram à conclusão 

de que os fundos indexados, em sua grande maioria, trouxeram maior retorno que os geridos 

ativamente. Essa conclusão está de acordo com os dados obtidos pela S&P (Standard & Poor's). 

A S&P (2021), por meio da sua pesquisa SPIVA (Standard & Poor's Index Versus Active) também 

analisou os fundos de gestão ativa na Índia e concluiu que 80,43% deles tiveram uma performance 

inferior ao seu índice. 
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Tal resultado é surpreendente considerando que fundos de gestão ativa têm como 

objetivo superar o índice determinado como seu benchmark, e cobrando taxas de seus investidores 

para fazerem isso. Esse trabalho tem então como objetivo avaliar se a mesma situação ocorre no 

Brasil, ou seja, os fundos de investimento no Brasil também, em sua maioria, perdem para o índice 

que tentam superar? 

 

1.1 Contextualização 

 

Muitas pessoas, entendendo a importância de rentabilizar o seu patrimônio por meio 

de investimentos em Bolsa de Valores, optam por delegar a tarefa para um gestor por meio de 

fundos de investimento. Tais fundos cobram taxas consideráveis pelos seus serviços, tendo como 

padrão no Brasil as taxas “2 com 20”, 2% de administração e 20% de performance. Levando isso 

em conta, espera-se que esses fundos constantemente superem o seu índice de referência e por isso 

essa pesquisa tem como intuito avaliar se no período entre 2016 e 2020, os fundos geridos 

ativamente conseguiram superar o seu índice.  

Para fazer essa comparação, levou-se em conta o resultado após imposto de renda e 

após taxas, conforme divulgado pelos próprios fundos, já que os mesmos possuem taxas muito 

maiores do que os ETFs e pagam imposto de renda sobre ganho de capital, o que não ocorre com 

ETFs no exterior. Por essa questão tributária, considerou-se que ETFs estrangeiros são mais 

eficazes para o investidor. Isso ocorre porque ETFs brasileiros não possuem nenhuma faixa de 

isenção sobre ganho de capital, tendo uma alíquota fixa de 15% de imposto. Além disso, os 

dividendos dos ETFs são reinvestidos automaticamente no fundo, o que faz com que tais 

dividendos sejam indiretamente tributados, prejudicando assim a isenção de imposto existente para 

dividendos no Brasil. 

No caso de investimentos no exterior, incluindo ETFs estrangeiros, o investidor 

brasileiro possui isenção de imposto em até R$35.000,00 em vendas no mês. No caso de ETFs 

americanos, os dividendos são distribuídos, porém são tributados em 30%. Dessa forma, 

consideraremos o reinvestimento desses dividendos líquidos para o cálculo do rendimento. O ETF 

escolhido para esse estudo foi o iShares MSCI Brazil ETF (EWZ), também conhecido como o 

“Ibovespa dolarizado”, pois o mesmo segue o índice MSCI Brazil, um índice muito semelhante ao 

Ibovespa e ao IBrX 50, porém negociado em dólares.  
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Existem também ETFs domiciliados na Irlanda que possuem isenção de tributação 

de dividendos como no Brasil. Esse é o caso do iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (IBZL), 

porém esse ETF possui outros custos, como uma maior taxa de administração, custos de corretagem 

e custódia em corretoras globais, já que o mesmo só pode ser adquirido na Bolsa de Valores da 

Irlanda. Além disso, existe também a questão da maior dificuldade de se obter dados históricos do 

IBZL. Apesar desses custos adicionais, é possível que o mesmo tenha uma performance superior à 

opção americana Porém, como o foco desse trabalho não é comparar a rentabilidade do IBZL e do 

EWZ, optou-se por estudar o ETF mais acessível para o investidor comum e para estudo, o EWZ. 

 

1.2 Formulação do Problema 

 

Conforme o número de investidores na Bolsa brasileira aumenta de forma cada vez 

mais rápida, muitos acabam investindo de forma despreparada, aumentando seus riscos sem 

aumentar o seu potencial de retorno. Para evitar isso, muitos optam por investir por meio de fundos 

de investimento geridos de forma ativa. 

Investir por meio desses fundos parece uma boa forma de se investir sem muito 

conhecimento à primeira vista. Ainda assim alguns cuidados devem ser tomados pelos investidores. 

Dados mostram que, no ano de 2021, ainda existem 79 fundos de investimento que investem em 

apenas uma ação e cobram pelo menos 2% de taxa de administração dos seus cotistas (FLACH, 

2021). Tais fundos são extremamente problemáticos, já que cobram uma taxa cara para realizar um 

investimento em um único ativo, ou seja, não dependem da estratégia do seu gestor. 

Conforme dados da S&P, 80,37% dos fundos de investimento no Brasil não 

superaram o índice S&P Brazil BMI num período de 5 anos. Levando isso em conta, essa 

monografia tem como intuito responder a seguinte pergunta: Comparando-se a performance média 

dos 10 maiores fundos de investimento ativos no Brasil com o ETF EWZ, por qual o investidor 

deveria optar? 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

Esse trabalho tem como objetivo determinar e comparar a performance média dos 

fundos de investimento no Brasil com a do ETF EWZ. Como esse ETF segue um índice de ações 
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brasileiras, esse trabalho pretende determinar, baseado na sua performance e na dos fundos de 

investimento, qual opção seria mais apropriada para um investidor de varejo que pretende delegar 

a decisão sobre seus investimentos. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

A fim de comparar a performance dos fundos de investimento com a do ETF EWZ, 

primeiro devemos determinar quais fundos de investimento serão analisados e então utilizados na 

comparação. Para isso, foram determinados alguns parâmetros para definir quais fundos analisar. 

 

a. O primeiro objetivo específico é determinar quais são os maiores fundos de 

investimento do Brasil em volume de capital gerido. Como o objetivo principal desse 

trabalho é determinar a opção mais apropriada para um investidor de varejo que 

pretende delegar seus investimentos, é importante que sejam estudados os maiores 

fundos existentes no país, os quais estariam entre as principais opções desses 

investidores. 

b. Tendo os maiores fundos definidos, teremos outro objetivo específico, o de determinar 

quais desses fundos podem ser considerados fundos de ações brasileiras. Como existem 

fundos que investem grande parte do capital em renda fixa, câmbio, metais preciosos, 

ações estrangeiras ou outros ativos que não sejam ações de empresas brasileiras, deve-

se determinar quais destes investem a maior parte do seu capital nesse tipo de ativo. 

c. Outro objetivo específico é determinar se os fundos ainda elegíveis já existiam no início 

do período estudado. Esse ponto é de extrema importância pois busca-se estudar os 

fundos por um período de 5 anos, entre 2016 e 2020. Sendo assim, não é possível 

estudar fundos que não tenham pelo menos tal tempo de existência. 

 

d. Tendo o portfólio de fundos ativos então definidos, determinou-se a performance e a 

relação risco x retorno deles no período entre 2016 e 2020 e foi feita a comparação com 

o EWZ nesse mesmo período. 
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1.5 Justificativa 

 

São poucos os estudos no Brasil acerca de ETFs e suas particularidades. Além disso, 

pouquíssimos brasileiros investem na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) e, consequentemente, menos ainda 

investem em ETFs quanto mais em ETFs de Bolsas estrangeiras. Estudos fora do Brasil apontam 

que, no geral, ETFs tendem a bater a performance de fundos de investimento ativos. Porém existem 

estudos, como o de Fortin e Michelson (2020) que mostram que alguns fundos de ativos 

específicos, no caso os de SCE (Small Company Equity) e de IS (International Stock), tiveram uma 

performance consideravelmente superior a de fundos indexados. 

Dessa forma, essa pesquisa se mostra relevante para determinar se essa dinâmica se reflete 

no mercado acionário brasileiro e, por consequência, auxiliar investidores de varejo a decidirem 

sobre investir em fundos ativos ou fundos indexados. Esse trabalho também serve o propósito de 

dar um maior esclarecimento acerca dos fundos indexados, já que os mesmos ainda são uma classe 

de ativos muito nova em nosso mercado acionário. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

Muitos são os estudos feitos com o intuito de analisar o rendimento de fundos 

indexados e de fundos ativos A maioria chega a conclusões semelhantes, como por exemplo o de 

Fortin; Michelson, (2002) no qual eles analisaram fundos nos Estados Unidos entre os anos de 

1976 e 2000. O estudo deles chegou à conclusão mais comum: Fundos indexados em geral possuem 

uma performance superior a de fundos ativos. 

JENSEN, (1967) analisou 115 fundos ativos no período entre 1945 e 1964 e 

concluiu que que esses fundos não conseguiram prever o preço de ativos bem o bastante para 

superar uma estratégia de “comprar o mercado e segurar”. Além disso, ele concluiu que existem 

pouquíssimas evidências que apontam a capacidade de qualquer fundo ter uma performance 

superior que não ocorresse apenas por acaso. 

HASLEM; BAKER; SMITH, (2008) analisaram 1.779 fundos de gestão ativa nos 

Estados Unidos com diferentes taxas de administração e concluíram que os maiores fundos e com 

menores taxas eram os que tinham uma performance superior. Dentre os diferentes tipos de fundos 

ativos analisados por eles, a taxa de administração média ficou entre 1,21% e 1,57%, ou seja, bem 

menores que o tradicional “2 com 20” existente no Brasil (2% de taxa de administração e 20% de 

performance). 

Já HEATON; POLSON; WITTE, (2017) vão além disso e concluem que, além das 

taxas maiores, fundos ativos são incialmente prejudicados pelo fato de escolherem ações 

específicas no mercado. Segundo os autores, escolher ações específicas aumenta a chance de uma 

performance inferior em relação à chance de se obter uma performance superior. Dessa forma, as 

taxas mais altas e o fato de terem que escolher quais ações do índice comprar fazem com que seja 

mais difícil ainda para um gestor de um fundo ativo conseguir bater o índice. 

 Numa análise feita mensalmente entre 1962 e 1993, CARHART (1997) não 

encontrou evidências de que as habilidades de gestores em escolher ações específicas são 

responsáveis por retornos maiores de determinados fundos de investimento. Os dados, na verdade, 

indicam que os fundos com maiores retornos foram os que se aproximavam mais do fator 

Momentum (ações que mais se valorizam no curto prazo). Porém tais retornos foram mitigados 

pelas taxas cobradas e pelos custos das operações de compra e venda de ações. 
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2.1 ETFs 

 

 ETFs são fundos de investimento negociados em Bolsas de Valores. Com essa 

característica extremamente abrangente, torna-se possível criar ETFs que compram absolutamente 

de tudo. Temos por exemplo o iShares Gold Trust (IAU), que investe apenas em ouro, e o iShares 

Silver Trust, que investe em prata. Apesar de serem comumente chamados de fundo de índice no 

Brasil, existem até mesmos ETFs que possuem gestão ativa, ou seja, não seguem índice nenhum, 

apenas dependem das decisões dos gestores. Também são muito comuns atualmente ETFs 

temáticos, como Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ), voltado para empresas de 

videogames e de apostas esportivas. Ou até mesmo o ETFMG Alternative Harvest (MJ), focado 

em empresas de cannabis. 

 Apesar de toda essa diversidade de ETFs existentes no mercado, Bogle (2007), ex-

CEO da The Vanguard Group, INC, já havia alertado que, com o desenvolvimento do mercado, 

surgiriam ETFs temáticos e específicos e que cobrariam taxas de administração mais caras que o 

padrão e que na verdade “...a estratégia vitoriosa para investir em ações consiste em possuir todas 

as empresas de capital aberto da nação a um custo bem baixo. Com isso você garante quase todo o 

retorno gerado por essas empresas em forma de dividendos e expansão de lucros. ” (BOGLE, 2007, 

p.7) 

 Bogle (2007) não apenas afirma que essa é a estratégia vitoriosa, como também diz como 

aplica-la. Segundo ele, “O melhor meio de implementar essa estratégia é de fato bem simples: 

compre um fundo que detenha essa carteira de todo o mercado e o mantenha para sempre. Esse é 

o chamado fundo de índice. ” (BOGLE, 2007, p. 7) 

 

2.1.1 ETFs Amplos e Temáticos 

 

Podemos notar esses custos baixos, avaliando alguns dos principais ETFs amplos 

que se encaixam na estratégia de Bogle. O Vanguard S&P 500 ETF (VOO), que segue o índice 

S&P 500 das 500 maiores empresas americanas, possui uma taxa de administração de apenas 

0,03%. Já o Vanguard Total World Stock ETF (VT), que segue um índice global, cobrindo 98% de 

todo o mercado de capitais do mundo, possui uma taxa de administração de 0,08%. Já o EWZ, ETF 
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foco desse estudo e que segue um índice de ações brasileiras semelhante ao Ibovespa, possui uma 

característica negativa em comparação aos ETFs mencionados acima, uma taxa de administração 

de 0,59%. 

 Como efeito de comparação, podemos avaliar também as taxas de administração 

dos ETFs temáticos citados mais acima. O MJ, ETF voltado para empresas de cannabis possui uma 

taxa de administração altíssima de 0,75%. O BETZ, ETF de empresas de videogames e apostas 

esportivas, possui a mesma taxa de 0,75%. Esses são alguns exemplos de produtos que reforçam a 

teoria de Bogle: Com os ETFs mais amplos, que compram o mercado inteiro, tendo taxas de 

administração cada vez mais baixas, tais produtos temáticos com taxas mais altas passam a ser 

disponibilizados no mercado com o intuito de se aproveitar de temas atualmente populares como 

videogames ou cannabis. 

A teoria de Bogle referente aos fundos de índice amplos que compram o mercado 

todo também é validada pela Teoria Moderna do Portfólio de Markowitz. (MARKOWITZ, 1952) 

ganhou um prêmio Nobel por sua teoria que, como principal aspecto, demonstra o impacto positivo 

da diversificação de ativos dentro de um portfólio. A crença de Bogle está relacionada diretamente 

com a teoria de Markowitz, já que este defende a diversificação máxima, por meio da compra de 

ETFs que invistam no mercado como um todo. 

 

2.2 Fundos Ativos 

 

 Fundos com gestão ativa são fundos que, diferentemente dos fundos indexados que 

não possuem gestor, possuem um profissional responsável por tomar as decisões do fundo. Dessa 

forma esse gestor vai ser o responsável por tomar as decisões estratégicas do fundo. Isso significa 

que, desde que permitido pelo regulamento do fundo, o gestor pode fazer qualquer tipo de 

movimento com o patrimônio investido nele. 

 O gestor, obviamente, é remunerado por esse trabalho e para isso existem as taxas 

de administração e de performance. Dessa forma é esperado que esse gestor consiga gerar alpha, 

ou seja, consiga superar a sua expectativa de retorno. Apesar disso, como mostra o estudo de 

Heaton, Polson e Witte (2017), o fato de os gestores terem que escolher ativos específicos para 

tentar bater o índice de referência do seu fundo diminui a expectativa de retorno do fundo, 

diminuindo as chances de gerar alpha. 
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 Conforme demonstrado por Haslem, Baker e Smith (2008), existe uma correlação 

negativa entre o valor da taxa cobrada por um fundo de investimento e a sua rentabilidade. Em seu 

estudo, eles encontraram uma taxa de administração média entre 1,21% e 1,57% dependendo do 

tipo de fundo, com a média geral ficando em 1,35%. Conforme dados da ANBIMA (2021), a média 

das taxas de administração dos fundos ativos de ações no Brasil em dezembro de 2020 era de 

2,06%. Isso significa que, baseado na correlação descoberta por Haslem, Smith e Baker (2008), os 

fundos ativos brasileiros em média tendem a ter performances ainda piores que a de fundos 

americanos com as mesmas características. 

 

2.3 Portfólios de ETFs 

  

São diversos os estudos indicando uma possível maior rentabilidade de fundos 

passivos sobre fundos ativos. Kono et al. (2007) vão além e comparam diferentes portfólios de 

fundos passivos com o principal índice do mercado americano, o S&P500. Conforme evidenciado 

por Fortin e Michelson (2020) e também por Jensen (1967), fundos ativos americanos possuem 

grande dificuldade em bater o índice S&P500. Tal evidência é reforçada por dados da própria S&P 

que concluiu que, num período de 5 anos, 75,27% dos fundos ativos americanos não bateram o 

índice. 

 Dessa forma, o estudo de Kono et al. (2007) torna-se relevante, pois, eles concluem 

que diversos portfólios de ETFs otimizados tiveram uma performance superior ao S&P500 no 

período de estudo. Não só isso, eles concluem que esses portfólios possuem uma relação Risco X 

Retorno superior, ou seja, foi possível obter um retorno superior, correndo menor risco do que se 

tivesse investido apenas em um fundo que replica o S&P500, como o VOO.  

Os portfólios otimizados criados foram por Capitalização de Mercado (tamanho das 

empresas), Valor (empresas com múltiplos de preço mais baixos), Setorial, Internacional (Global 

com exceção dos EUA), Global e Global com rebalanceamentos quadrimestrais. O único a não 

obter uma maior rentabilidade e relação Risco X Retorno que o índice S&P500 foi o portfólio de 

ETFs setoriais.  

 Apesar de portfólios formados por mais de um ETF não serem o foco desse estudo, 

o estudo de Kono et al. (2007) é relevante por dois motivos. O primeiro é demonstrar uma 

importante limitação desse estudo. Como informado, esse estudo faz uma comparação entre o ETF 
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EWZ, que replica o índice Ibovespa em dólares, e fundos de investimento de ações brasileiras. Isso 

significa que estamos abrindo mão de analisar portfólios que possuem uma melhor relação Risco 

X Retorno e também uma rentabilidade esperada superior, como o portfólio global usado no estudo 

de Kono et al. (2007). 

 O segundo motivo são os métodos aplicada em seu estudo e também no estudo de 

Fortin e Michelson (2020). Em ambos os estudos, os diferentes portfólios e fundos de investimento 

tiveram suas rentabilidades e suas relações Risco X Retorno calculadas durante um certo período 

de tempo e depois comparadas. Além disso, foram calculadas as rentabilidades após a dedução de 

impostos para melhor refletir a rentabilidade adquirida pelo investidor. Essa mesma metodologia 

será aplicada nesse estudo. 

 O primeiro passo no trabalho de Kono et al. (2007) foi classificar os diferentes ETFs 

existentes e utilizar um filtro para determinar quais seriam utilizados nos portfólios estudados. 

Foram então determinadas a classe dos ETFs a partir da capitalização de mercado, estilo de 

investimento (Crescimento, Valor, Neutro), setores, regiões, ETFs de renda fixa, de Commodities, 

entre outros. Esses ETFs tiveram suas características como retorno, variâncias, desvios padrões, e 

betas determinados num período de 3 anos. 

 Tendo classificado os ETFs, foi então utilizado um filtro para determinar quais 

ETFs fariam parte do portfólio otimizado. Para isso o ETF deveria ter uma taxa livre de risco de 

pelo menos 5% a.a (Rentabilidade mínima esperada em um investimento de baixíssimo risco, 

geralmente representada pela taxa de juros do país) e um retorno de 13% a.a. Além disso, cada ETF 

poderia ter uma participação máxima de 25% na alocação do portfólio, com exceção de portfólios 

formados por apenas 4 ETFs nos quais a participação máxima foi de 50%.  

 Após o filtro, os portfólios foram criados utilizando a regra de manter o limite em 

25% ou 50% para cada ETF no portfólio. Com os portfólios agora criados, os mesmos tiveram os 

seus Retornos e seus Retornos/Risco calculados durante o período de 1 ano. Após esse período, 

foram avaliados esses dados e comparados com os do índice S&P500. Ao fazer essa comparação, 

concluiu-se que o único portfólio a obter um Retorno e uma Relação Risco X Retorno inferiores 

ao índice foi o portfólio de ETFs setoriais.  

Dessa forma, foi possível ver que, além dos investimentos indexados a um índice 

amplo como o S&P500 (método defendido por Bogle), existem outras formas de otimizar um 
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portfólio indexado de forma segura, altamente diversificada e com um maior potencial de retorno 

sem aumento do risco. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

 

 O trabalho, por ter como objetivo geral comparar a rentabilidade de diferentes 

classes de ativos, possui abordagem quantitativa. Em relação ao seu tipo, o mesmo pode ser 

caracterizado como do tipo exploratório. Já em relação às fontes de pesquisa, essas serão de fonte 

secundária. 

 

3.2 Caracterização da organização, setor ou área do objeto de estudo 

 

 O trabalho tem como objetivo avaliar e comparar a rentabilidade do ETF EWZ e 

dos 10 maiores fundos de investimento em ações geridos ativamente no Brasil que passarem pelos 

filtros pré-determinados. Assim como Kono et al. (2007), esse trabalho se utilizará de uma 

metodologia relativamente simples para avaliar as devidas rentabilidades. Enquanto Kono et al. 

(2007) determinaram portfólios otimizados para terem suas rentabilidades calculadas, esse trabalho 

trabalhou com a hipótese de portfólios mais simples, sendo um formado pelo ETF EWZ e outro 

pelos 10 fundos de investimento ativos escolhidos para o estudo com igual participação. 

 O EWZ é um fundo que segue o índice Ishares MSCI Brazil e é negociado na Bolsa 

de Valores americana, ou seja, o mesmo é negociado em dólares. Como se trata de um ativo 

negociado em Bolsa, ele possui a mesma liquidez e é negociado da mesma forma que uma ação. 

Esse ETF passou a ter suas cotas negociadas em julho do ano 2000. 

 Já em relação aos fundos geridos ativamente, será usado como amostra os 10 

maiores fundos que passem no filtro pré-determinado. Maiores detalhes sobre o filtro utilizado 

mais à frente. Os 10 fundos escolhidos foram os relacionados na Tabela 1 abaixo. Esses fundos de 

investimento não são negociados em Bolsa. Para investir neles é necessário utilizar uma corretora 

que ofereça esse produto e também realizar um investimento mínimo, o qual varia de fundo para 

fundo. 
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3.3 População e Amostra 

 

Como foram comparados o EWZ, um ETF que segue um índice de ações brasileiras, 

filtramos apenas os fundos de ações que possuem um índice semelhante como benchmark. Dessa 

forma foram desconsiderados fundos de empresas small-caps, fundos cambiais, fundos que 

investem em ações estrangeiras, fundos que investem em metais preciosos como ouro e prata, 

fundos de renda fixa, entre outros. Dessa forma, seguindo as classificações da ANBIMA, restaram 

os fundos de ações de crescimento e de dividendos. Dentre esses fundos, consideramos os que têm 

pelo menos 5 anos de existência para assim poder analisá-los no período desejado, de 2016 a 2020. 

Após aplicar esses filtros, chegou-se aos 10 fundos relacionados na Tabela 1, sendo 8 classificados 

como fundos de ações de crescimento e 2 como fundos de ações de dividendos.  

 

TABELA 1 

Lista dos 10 fundos escolhidos ordenados por PL 

 

Fundos Gestoras Patrimônio Líquido 

(R$1.000,00) 

CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FI AÇÕES 

 

CONSTELLATION INVESTIM E 

PARTICIP LTDA 

 

1.255.171,04 

 

ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU UNIBANCO SA 1.485.782,40 

 

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 

 

ICATU VANGUARDA GESTAO DE 

RECURSOS 

 

1.494.264,63 

 

BRADESCO FIA DIVIDENDOS 

 

BRADESCO 

 

1.611.560,74 

 

BOGARI VALUE FC FI DE AÇÕES 

 

BOGARI CAPITAL 

 

1.904.692,07 

 

BOGARI VALUE MASTER FI DE AÇÕES 

 

BOGARI CAPITAL 

 

2.110.589,38 

 

SANTANDER FI VALOR AÇÕES 

 

BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 

 

2.124.847,79 

 

Fonte: ANBIMA, 2021 
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TABELA 1 

Lista dos 10 fundos escolhidos ordenados por PL 

 

Fundos Gestoras Patrimônio Líquido 

(R$1.000,00) 

EQUITAS MASTER SELECTION FI DE AÇÕES 

 

EQUITAS ADM DE FI LTDA 

 

4.333.200,25 

 

CONSTELLATION MASTER FI DE AÇÕES 

 

CONSTELLATION INVESTIM E 

PARTICIP LTDA 

6.493.351,90 

 

Fonte: ANBIMA, 2021 

 

Esse é um dos pontos onde a amostra utilizada mais diverge do trabalho de Kono et 

al. (2007), pois em seu trabalho foram definidos portfólios formados por diferentes ETFs, os quais 

foram comparados com índice S&P500, enquanto neste trabalho está sendo considerado um 

portfólio formado por um único ETF e outro formado pelos 10 principais fundos ativos de ações. 

Tendo os fundos ativos e o ETF definidos, torna-se agora necessário definir a 

amostra. Como se trata da comparação da rentabilidade desses ativos, é preciso definir um período 

de tempo a ser estudado. Para esse trabalho, foi avaliada a rentabilidade entre os anos de 2016 e 

2020. Os dados referentes a tais rentabilidades foram extraídos do banco de dados da plataforma 

Eikon, que pertence à empresa Refinitiv. Já esta pertence ao grupo LSEG (London Stock Exchange 

Group). O fato de utilizarmos um período maior do que 1 ano ajuda a diminuir um dos vieses do 

trabalho de Kono et al. (2007), já que o mesmo considerou o período de apenas 1 ano. Ao 

considerar um período tão curto, é possível que ocorram retornos muito discrepantes da média 

histórica, o que pode vir a prejudicar o resultado do estudo. 

 

3.4 Caracterização e descrição dos instrumentos de pesquisa 

 

 Para essa pesquisa foram utilizados dados quantitativos de quatro plataformas. 

Foram essas: 

a) ANBIMA 

b) Eikon 

c) iShares 
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d) Banco Central do Brasil 

 

Em relação ao processo de construção da pesquisa, foram realizados os seguintes 

passos: 

a) Em primeiro lugar foram utilizados os dados da ANBIMA referentes aos fundos de 

investimentos ativos para determinar os fundos que passam no filtro pré-determinado. 

Sendo determinados os fundos elegíveis, foram escolhidos os 10 fundos com maior 

Patrimônio Líquido. 

b) O passo seguinte foi utilizar os dados da plataforma Eikon para determinar o rendimento 

dos 10 fundos ativos escolhidos. A plataforma já contém os dados convertidos em dólar, 

não sendo assim necessário converter os valores individualmente. 

c) O mesmo procedimento foi feito no site da iShares, gestora do EWZ, para extrair os dados 

deste. Por se tratar de um ETF negociado nos Estados Unidos, o mesmo já tem seus valores 

em dólar. 

d) Em seguida foi necessário consolidar todos esses dados e construir os gráficos e as tabelas 

para observarmos a rentabilidade dos fundos e do EWZ ao longo do período. 

e) Para poder calcular o índice de Sharpe, foram utilizados dados do Banco Central do Brasil 

para determinarmos a taxa livre de risco durante o período. 

f) Por último, foi comparado a rentabilidade média e o índice de Sharpe dos 10 fundos ativos 

com os mesmos dados do ETF EWZ para determinar quais tiveram maior rentabilidade e a 

melhor relação risco x retorno no período estudado. 

 

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

 

Os dados referentes aos maiores fundos de investimento ativos foram extraídos 

diretamente do site da ANBIMA. Lá pode-se encontrar um consolidado de todos os fundos de 

investimento brasileiros divididos por sua classificação. Além disso, também é possível encontrar 

os dados referentes ao patrimônio líquido de todos esses fundos. Após extrair esses dados, foi 

possível consolidar os dados das classes de fundos escolhidas (Fundos de Ações de Crescimento e 

Fundos de Ações de Dividendos) e determinar os 10 fundos com os maiores patrimônios. 
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Já os dados referentes às rentabilidades do EWZ e dos fundos ativos foram coletados 

utilizando-se a plataforma Eikon. Dentro da plataforma e dos sites, foi selecionado o período de 

estudo e observada a rentabilidade nesse período. Esses dados foram então extraídos para uma 

planilha Excel para que se calculasse o retorno total e o retorno médio anual. Além disso, verificou-

se o retorno individual de cada ano para o cálculo da média e do desvio padrão. Dessa forma pode-

se determinar se houve retornos muito distantes da média e sugerir hipóteses para esses retornos 

mais discrepantes. 

Para verificar o rendimento de um investimento indexado à taxa livre de risco, 

utilizou-se dados do Banco Central do Brasil referentes ao rendimento da taxa SELIC no período 

estudado. Também foi necessário utilizar dados do Banco Central do Brasil referentes à PTAX do 

dólar para converter o rendimento da taxa livre de risco. É importante ressaltar que esse mesmo 

procedimento não foi necessário para converter os rendimentos dos fundos ativos de investimento 

pois a plataforma Eikon já fornece os dados convertidos para dólar. 
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

4.1 Resultado do EWZ 

 

O primeiro passo para iniciar a análise é determinarmos o retorno do EWZ nesse 

período de 5 anos. Utilizando os dados extraídos do Eikon, foi possível utilizar os retornos 

percentuais anuais para definir o retorno total após o período estudado. Apenas para tornar análise 

mais didática, foi suposto um valor qualquer que teria sido investido no início do ano de 2016 e foi 

verificado o resultado hipotético no final do ano de 2020. No caso, tanto para o EWZ como para 

os fundos ativos, foi utilizado como exemplo um investimento inicial de US$100,00.  

Pode-se notar no Gráfico 1 que no período estudado o EWZ obteve um retorno de 

99,45%. Como estão sendo considerados valores abaixo do limite de isenção de R$35.000,00, esse 

foi considerado o retorno final do investimento. Importa também mencionar que esse retorno já 

incluí os dividendos distribuídos pelo fundo. Conforme mencionado anteriormente, os retornos 

anuais do EWZ foram extraídos do site da própria gestora do ETF, a iShares. 

 

 

GRÁFICO 1 – Desempenho do EWZ ao longo do período 

Fonte: iShares (2021) 
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Para validar esse rendimento, é interessante demonstrar como o índice seguido pelo 

EWZ em muito se assemelha ao índice Ibovespa, já que este é o principal índice de referência no 

Brasil. A Tabela 2 apresenta as 10 principais posições do índice Ibovespa e do EWZ e também a 

participação de cada empresa no índice. 

 

TABELA 2 

Maiores posições do Ibovespa e do EWZ 

 

Empresa Ticker Participação (%) 

IBOVESPA EWZ 

VALE VALE3 12,37 19,05 

BANCO ITAU UNIBANCO ITUB4 6,11 6,07 

PETROBRAS PETR4 5,39 5,46 

BANCO BRADESCO BBDC4 4,50 5,1 

B3 B3SA3 4,41 4,1 

PETROBRAS PETR3 4,38 4,31 

AMBEV ABEV3 3,22 3,55 

MAGAZINE LUIZA MGLU3 2,66 3,33 

WEG WEGE3 2,28 2,75 

NATURA &CO HOLDING S.A NTCO3 2,24 2,57 

Total  47,56 56,29 

Fonte: B3 (2021) e iShares (2021) 

 

Pode-se notar que os dois índices são realmente muito semelhantes. A principal 

diferença está na participação em Vale com uma diferença de apenas 6,68%. Há também uma 

inversão na quinta e na sexta posição: A quinta empresa com maior posição no Ibovespa é a B3 e 

a sexta é em ações ordinárias da Petrobras, já no EWZ essas posições estão invertidas. Apesar 

disso, a diferença percentual da posição nessas empresas é de apenas 0,31% para a B3 e 0,07% 

para as ações ordinárias da Petrobras.  

Por último, as 10 maiores posições representam 47,56% do índice Ibovespa e 

56,29% do EWZ, sendo essa diferença de 8,73% em sua maior parte representada pelo maior peso 
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que o EWZ tem em Vale. Dessa forma, podemos validar o EWZ como uma alternativa válida para 

se expor ao mercado brasileiro sem ser pelo Ibovespa. 

 

4.2 Retornos do EWZ X fundos ativos anualizados 

 

Para analisar os retornos dos fundos ativos, foi considerado o retorno médio dos 10 

fundos, ou seja, considerou-se uma carteira que investiu nos 10 fundos com pesos iguais. Na Tabela 

3 encontra-se a relação dos fundos e os seus retornos anuais em porcentagem entre 2016 e 2020. 

Para efeitos de comparação, foram adicionadas as rentabilidades anuais do EWZ nos mesmos anos. 

Diferente do caso do EWZ, esses dados foram extraídos da plataforma Eikon. 

 

TABELA 3 

Retornos anuais dos fundos ativos e do EWZ 

 

Fundos 2016 2017 2018 2019 2020 

Constellation Institucional 52,09% 32,71% 0,93% 45,39% -9,03% 

Itaú Phoenix 71,87% 35,62% 13,52% 40,20% -37,43% 

Icatu Vanguarda Dividendos 51,97% 18,95% 4,11% 37,41% -29,87% 

Bradesco FIA Dividendos 61,01% 28,41% 3,71% 19,09% -26,93% 

Bogari Value 55,48% 27,46% -2,75% 49,79% -14,51% 

Bogari Value Master 63,27% 30,59% -0,50% 57,40% -11,81% 

Santander FI Valor 56,45% 38,19% 0,81% 30,98% -25,76% 

Equitas Selection 70,65% 36,46% 7,71% 54,04% -33,06% 

Equitas Master Selection 73,67% 42,1% 11,40% 64,62% -31,60% 

Constellation Master 58,02% 35,75% 3,50% 53,08% -4,54% 

Carteira de Fundos 61,45% 32,62% 4,24% 45,20% -22,45% 

EWZ 63,91% 21,9% -1,79% 26,7% -19,78% 

Fonte: Eikon (2021) e iShares (2021) 
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Apenas com essa tabela já é possível notar alguns padrões se estabelecendo. O 

primeiro é de que o ano de 2016 foi positivo para a indústria dos fundos ativos como um todo. 

Dentre os 10 fundos estudados nesse ano, o menor retorno obtido foi o do Icatu Vanguarda 

Dividendos com um retorno bruto total de 51,97%. Já o maior retorno foi do Equitas Master 

Selection com 73,67% de rentabilidade bruta. Apesar disso, temos que considerar a alíquota de 

15% sobre ganho de capital com fundos de investimento. Dessa forma, a rentabilidade líquida do 

Equitas Master Selection teria sido de 62,62% ficando assim abaixo da rentabilidade do EWZ no 

mesmo ano que foi de 63,91%. 

Ao olharmos para o ano de 2018, um ano mais difícil para os fundos de investimento 

brasileiros, nota-se um padrão diferente. Percebe-se que num período de maior dificuldade, os 

fundos conseguiram um rendimento superior ao EWZ, o qual teve um resultado negativo e superou 

apenas o Bogari Value no mesmo período. O EWZ fechou o ano com um rendimento de -1,79% e 

o Bogari Value com -2,75%. 

Olhando para um dos piores anos para o mercado financeiro de todo o mundo, 

vemos que em 2020 houve uma nova inversão. Obviamente os resultados como um todo foram 

péssimos, com todos os fundos obtendo uma rentabilidade negativa. Nesse caso, o EWZ superou 

6 dos 10 fundos estudados, ficando atrás dos seguintes fundos: Bogari Value, o mesmo que teve o 

pior resultado em 2018, Bogari Value Master, Constellation Institucional e Constellation Master. 

Esse último tendo a melhor rentabilidade dos fundos estudados com um retorno de -4,54%. Já o 

EWZ fechou o ano com uma rentabilidade de -19,78.  Como a alíquota de 15% de imposto se aplica 

apenas sobre ganho de capital, as rentabilidades negativas dos fundos de investimento já são as 

rentabilidades líquidas. 

O ano de 2020 é extremamente atípico por ter sido o ano do início da pandemia do 

da COVID-19. Porém, na realidade, ao analisar qualquer ano isolado, os resultados serão muito 

dispersos e altamente afetados por fatores momentâneos por se tratar de um período de tempo tão 

curto. Dessa forma, focaremos nos resultados após o período de 5 anos entre 2016 e 2020. 

 

4.3 Resultados isolados entre 2016 e 2020 

 

 Em seguida foram analisados os retornos no período de 5 anos entre 2016 e 2020. 

Foi necessário determinar o retorno médio dos fundos de investimento nesses anos para encontrar 
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o retorno final da nossa carteira de investimentos hipotética. Como em nossa hipótese está sendo 

considerada uma carteira com pesos iguais para os 10 fundos, determinou-se então a média simples 

dos retornos anuais e considerou-se o mesmo investimento hipotético de US$100,00 que foi 

considerado para a análise do EWZ. Na Tabela 4 encontram-se os valores acumulados após cada 

ano e o resgate líquido após o período. Para o EWZ tem-se o mesmo valor acumulado após os 5 

anos devido a isenção de imposto. Para os outros fundos, considerou-se a alíquota de 15%. 

 

TABELA 4 

Valores acumulados anualmente e resgate líquido dos fundos isolados e EWZ 

 

Fundos Valor Acumulado (US$) Resgate 

Líquido (US$) 2016 2017 2018 2019 2020 

Constellation 

Institucional 

152,09 

 

201,84 

 

203,72 

 

296,18 

 

269,44 

 

244,02 

 

Itaú Phoenix 171,87 233,09 264,60 370,97 232,12 212,30 

Icatu Vanguarda 

Dividendos 

151,97 180,77 188,20 258,60 

 

181,36 

 

169,15 

 

Bradesco FIA 

Dividendos 

161,01 

 

206,75 

 

214,42 

 

255,36 

 

186,59 

 

173,60 

 

Bogari Value 155,48 198,17 192,73 288,68 246,79 224,78 

Bogari Value 

Master 

163,27 

 

213,21 

 

212,15 

 

333,92 

 

294,49 

 

265,31 

 

Santander FI 

Valor 

156,45 216,20 217,95 285,47 211,93 195,14 

Equitas Selection 170,65 232,87 250,82 386,37 258,63 234,84 

Equitas Master 

Selection 

173,67 246,79 

 

274,92 

 

452,57 

 

309,56 

 

278,12 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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TABELA 4 

Valores acumulados anualmente e resgate líquido dos fundos isolados e EWZ 

 

Fundos Valor Acumulado (US$) Resgate 

Líquido (US$) 2016 2017 2018 2019 2020 

Constellation 

Master 

158,02 214,51 222,02 339,87 324,44 290,77 

Carteira de 

Fundos 

161,45 214,42 224,15 326,80 251,53 228,80 

EWZ 163,91 199,81 196,23 248,62 199,45 199,45 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao avaliar isoladamente, notamos que o EWZ superou 3 dos 10 fundos após os 5 

anos estudados. Foram eles: Santander FI Valor, Bradesco FIA Dividendos e Icatu Vanguarda 

Dividendos. Importante notar que os únicos dois fundos focados em ações de dividendos que 

entraram no filtro tiveram os piores resultados de todos os fundos estudados. 

Já o fundo com melhor resultado foi o Constellation Master, com um retorno líquido 

de 190,77% no período estudado, contra 99,45% do EWZ. O Equitas Master Selection, que teve o 

melhor retorno em 2016, teve o segundo melhor resultado com um retorno de 178,12%. Ele 

também teve o melhor resultado em 2017, o segundo melhor em 2018 e o melhor em 2019. O seu 

retorno no período acabou sendo muito prejudicado pelo péssimo rendimento de -31,60% contra -

4,54% do Constellation Master no atípico ano de 2020. 

 

4.3.1 Resultado do EWZ X carteira de fundos 

 

Para determinar o resultado da carteira de fundos, foi encontrada a média dos 

retornos dos 10 fundos a cada ano e aplicou-se o investimento hipotético de US$100,00. O 

resultado da dessa carteira com os 10 fundos tendo pesos iguais foi então comparado ao resultado 

do EWZ após o período estudado. O Gráfico 2 compara a rentabilidade dos dois em cada ano e 

também demonstra o resgate líquido após a alíquota de imposto de 15% ser aplicada ao retorno da 

carteira de fundos. Já a Tabela 5 mostra em detalhes os retornos obtidos a cada período. 
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GRÁFICO 2 – Rentabilidade da carteira de fundos e do EWZ 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

TABELA 5 

Retorno da carteira de fundos e do EWZ durante o período 

 

Opção de 
Investimento 

Retorno (US$) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Resgate 
Líquido 

Carteira de 
Fundos 100,00 161,45 214,42 224,15 326,80 251,53 228,80 

EWZ 100,00 163,91 199,81 196,23 248,62 199,45 199,45 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como evidenciado pelo Gráfico 2 e pela Tabela 5, a carteira de fundos superou o 

EWZ em US$29,35, ou 29,35% durante o período estudado, mesmo tendo o seu ganho de capital 

taxado em 15% após o período. 

 

4.4 Índice de Sharpe 

 

Analisando o retorno passado, obviamente notamos que a carteira de fundos obteve 

uma rentabilidade superior ao EWZ. Todavia é importante avaliarmos o risco que um investidor 
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teria tomado com as duas opções de investimento para verificar qual dos investimentos teve uma 

melhor relação Risco X Retorno. Avaliar esse dado é importante pois sabemos que maior risco não 

é garantia de um maior retorno, ou seja, caso a carteira de fundos tivesse tido uma relação Risco x 

Retorno inferior ao EWZ, esse teria sido um melhor investimento na época. Obviamente hoje 

sabemos que a carteira de fundos teve um maior retorno, mas é necessário avaliar qual decisão teria 

sido melhor no início do período e por isso avaliar a relação Risco X Retorno é uma das melhores 

formas de se fazer isso. 

Para fazer essa análise, foi considerado o índice de Sharpe do EWZ e da carteira de 

fundos no período estudado. O índice de Sharpe foi criado pelo Nobel de economia William F. 

Sharpe e tem como objetivo exatamente definir a relação Risco X Rretorno de um ativo. Para 

definir essa relação, determinamos o retorno do ativo, subtraímos dele a taxa de livre de risco e 

dividimos pela volatilidade, ou seja, o desvio padrão (SHARPE, 1966).  

 

4.4.1 Taxa livre de risco 

 

Para prosseguir com essa análise, foi necessário determinar qual foi a taxa livre de 

risco nesse período. O próprio criador do índice a define como “a “pura” (livre de risco) taxa de 

juros” (SHARPE, 1966). Com essa definição, é possível então considerar a taxa SELIC, a taxa 

básica de juros brasileira, como a nossa taxa livre de risco. Para o cálculo, utilizou-se a calculadora 

oferecida pelo Banco Central do Brasil para determinar o retorno de um investimento indexado à 

taxa SELIC entre 2016 e 2020. A Tabela 6 foi extraída do da página do Banco Central após 

informar as datas de início e fim e o valor hipotético de R$100,00. Foi considerado como data de 

início o dia 4 de janeiro de 2016 pois foi o primeiro dia útil do ano. 

 

TABELA 6 

Retorno da taxa livre de risco entre 2016 e 2020 

 

Dados Informados 

Data inicial 04/01/2016 

Data final 31/12/2020 

Valor Nominal R$100,00 

Fonte: Banco Central do Brasil (2021) 
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TABELA 6 

Retorno da taxa livre de risco entre 2016 e 2020 

 

Dados Calculados 

Índice de Correção no Período 1,45248445 

Valor Percentual Correspondente 45,248445% 

Valor corrigido na data final R$145,25 

Fonte: Banco Central do Brasil (2021) 

 

A Tabela 6 nos indica um retorno de 45,25% da taxa livre de risco no período 

estudado. Porém não é possível considerar esse valor para calcularmos o índice de Sharpe. Para 

realizar o cálculo correto, é necessário converter o valor inicial e final para dólar para utilizar a 

mesma moeda em nossa análise. Utilizando novamente dados do Banco Central, a Tabela 7 indica 

os valores nas datas iniciais e finais em reais e convertidos pela PTAX do dólar das respectivas 

datas. Para ambos os casos, foram utilizadas como parâmetro a taxa de venda da PTAX. 

 

TABELA 7 

Rendimento da taxa livre de risco em US$ 

Data Valor em R$ PTAX (US$) Valor em US$ Rendimento  

04/01/2016 100,00 4,0387 24,76 - 

31/12/2020 145,25 5,1967 27,95 12,88% 

Fonte: Dados da pesquisa e Banco Central do Brasil (2021) 

 

4.4.2 Índice de Sharpe do EWZ e da carteira de fundos 

 

Tendo o rendimento da taxa livre de risco e o rendimento do EWZ e da carteira de 

fundos determinados, foi calculado o desvio padrão dos rendimentos anuais das duas opções e 

aplicou-se o índice de Sharpe. Utilizando os rendimentos anuais indicados na Tabela 3, foi possível 

criar a Tabela 8 que demonstra a média dos retornos anuais e o desvio padrão entre eles.  
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TABELA 8 

Média e desvio Padrão das opções de investimento 

 

Opção de 

Investimento 

Retornos (%) Média Desvio 

Padrão 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

EWZ 63,91 21,90 -1,79 26,70 -19,78 99,45 18,19 28,35 

Carteira de 

Fundos 

61,45 32,62 4,24 45,20 -22,45 128,80 24,21 29,91 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para finalizar, utilizando o retorno total e o desvio padrão indicados na Tabela 8 e a 

taxa livre de risco indicada na Tabela 7, determinou-se o índice de Sharpe dos dois investimentos.  

 

TABELA 9 

Cálculo do Índice de Sharpe das opções de investimento 

Opção de 

Investimento 

Retorno Total 

(%) 

Taxa Livre de 

Risco (%) 

Desvio Padrão Índice de Sharpe 

EWZ 99,45 12,88 28,35 3,05 

Carteira de 

Fundos 

128,80 12,88 29,91 3,88 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Conforme demonstrado na Tabela 9, além do maior retorno total, a carteira de 

fundos também obteve um melhor índice de Sharpe. Dessa forma pode-se concluir que, no período 

estudado, a carteira de fundos conseguiu obter um retorno superior e um maior retorno excedente 

em relação ao risco tomado. 

Apesar do maior retorno e do melhor índice de Sharpe, vale ressaltar o desvio padrão 

dos resgates líquidos dos 10 fundos da carteira. Utilizando os valores da Tabela 4, encontrou-se 

um desvio padrão de 39,88. Tal desvio se demonstra extremamente relevante pois demonstra que, 

mesmo que mudando um único fundo da carteira, seria possível obter retornos incrivelmente 

maiores que o obtido ou então retornos até abaixo do EWZ.  
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É importante também considerar as limitações da metodologia desse trabalho. O 

período de 5 anos estudado pode não ser longo o bastante para evitar distorções causadas por 

anomalias não recorrentes no mercado, como por exemplo a pandemia do COVID-19 no ano de 

2020. Dessa forma, é importante considerar que, se avaliado um período mais longo, seria possível 

que os resultados se mostrassem mais consistentes com a hipótese de que fundos ativos tendem a 

não superar seus respectivos índices de referência. 

Outra limitação importante está no fato de que os 10 fundos escolhidos não 

necessariamente são um bom representativo do mercado de fundos ativos brasileiros. Uma análise 

com uma amostra maior e mais abrangente poderia encontrar resultados menos dispersos e mais 

consistentes com a hipótese desse trabalho. Essas limitações e algumas escolhas na metodologia e 

na amostra estudada geram outros possíveis objetos de estudo que serão mencionados mais à frente. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Com o aumento do número de investidores brasileiros, esse trabalho buscou avaliar 

a capacidade de fundos de investimento brasileiros geridos ativamente obterem performance 

superior ao seu índice de referência. Estudos semelhantes já foram feitos nos EUA, então esse 

trabalho buscou fazer essa mesma avaliação para o mercado brasileiro. 

Para testar essa hipótese foi feita uma análise quantitativa da performance e do risco 

dos 10 maiores fundos ativos brasileiros aptos a serem analisados e o ETF EWZ, o qual segue um 

índice que busca representar o mercado brasileiro. Após a coleta de dados e a análise dos resultados, 

verificou-se que a carteira formada pelos 10 fundos ativos superou a performance do EWZ e 

também obteve uma melhor relação Risco X Retorno. 

Apesar disso, conforme mencionado acima o desvio padrão do resultado dos fundos 

presentes na carteira foi significativo, o que torna imprevisível a performance e a relação Risco X 

Retorno da carteira caso pelo menos um ativo da mesma fosse alterado. Levando isso em conta, 

um possível tema para outro estudo seria avaliar um número maior de fundos ou também outras 

carteiras que utilizassem diferentes filtros para determinar os fundos estudados. Dessa forma, seria 

possível verificar se existe uma consistência nos retornos dos fundos ativos de investimento de 

uma maneira geral ou se é uma característica mais específica dos fundos estudados.  

Outra possibilidade seria uma análise com os mesmos fundos, porém sem considerar 

uma carteira com pesos iguais. Uma carteira com fundos ponderados pelo seu patrimônio ou pelo 

seu índice de risco pode trazer resultados mais representativos. 

Conforme demonstrado por dados da S&P (2021), existe uma correlação entre o 

tamanho do fundo e a qualidade dos seus resultados. Em outras palavras, fundos maiores tendem a 

obter retornos maiores. Dessa forma, ao escolher os 10 maiores fundos que se aplicassem nos filtros 

escolhidos, acabaram sendo escolhidos os 10 fundos que, segundo a correlação observada pela 

S&P (2021), tendem a ter os melhores resultados. 

Outro possível objeto de estudo seria avaliar ETFs que seguem índices mais amplos 

e eficientes. Esse estudo teve como objetivo avaliar apenas investimentos em empresas brasileiras. 

Todavia, como Kono et al. (2007) demonstra em seu estudo, existem ETFs com melhores 

expectativas de retorno e também melhor relação Risco x Retorno disponíveis no mercado e tão 

acessíveis quanto o EWZ. Dessa forma, é possível que uma carteira com exposição global ou com 
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exposição ao fator Valor tenha uma performance e uma relação Risco X Retorno superior ao EWZ 

e a carteira de fundos estudada. 

Em síntese, pode-se considerar que um estudo num período mais longo e 

considerando amostras maiores e mais abrangentes, tanto do índice seguido pelo ETF quanto no 

número de fundos ativos estudados, pode trazer resultados diferentes e mais consistentes e, dessa 

forma, melhor responder a hipótese proposta nesse trabalho. 
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