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RESUMO

Devido a grande importância do mercado financeiro e de capitais na economia
mundial, promovendo prospecção de recursos financeiros, assistência na política monetária,
oportunidades de investimentos e remuneração de capital, seu estudo é de extrema relevância
para atingir os objetivos pessoais de investimentos e se resguardar dos cenários econômicos
incertos. Este trabalho tem como objetivo demonstrar os atrativos das categorias de Fundos de
investimentos de Renda Fixa, DI, Multimercados, Ações e Cambiais, através de análise
comparativa entre os bancos Abn Amro Real, Banco do Brasil, Bradesco, hail e Unibanco.
Para a análise de desempenho destes Fundos serão utilizadas medidas de estatística de
avaliação de ativos e indices de análise de investimento. As séries de análise serão obtidas a
partir de dados diários de cotas dos fundos no período de 04/01/2000 a 01/04/2005. O índice
de Sharpe é utilizado como medida de desempenho, medindo a relação risco e retomo dos
Fundos de Investimento. Os resultados demonstraram que os fundos Renda Fixa e DI, tiveram
dificuldades para atingir seus benchmarks, sendo o período a partir de maio de 2002, com
marcação a mercado, os fundos tiveram muitas oscilações refletindo nos resultados de
desempenho. Os Fundos de ações obtiveram a melhor rentabilidade acumulada entre as
categorias observadas, porém, e modo geral, os riscos agregados são superiores.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização
Os Fundos de Investimento existem desde o século XIX, sendo que o primeiro
foi criado na Bélgica e logo depois na Holanda, França e Inglaterra. 0 primeiro fundo

mútuo nos Estados Unidos, o "Massachusetts Investors Trust", iniciou suas operações em
1924, e existe até hoje.
No Brasit, o primeiro fundo de investimento surgiu em 1957, na euforia

desenvolvimentista que marcou o inicio do governo de Juscelino Kubitschek. 0 Fundo
Crescinco, como era chamado, nasceu porque seus administradores verificaram no Brasil
oportunidades semelhantes Aquelas que administradores holandeses, ingleses e franceses
viram no fim do século XIX, em que grandes projetos necessitavam de financiamento. Na
carteira do Crescinco havia ações da Willys-Overland do Brasil, a primeira fábrica de
motores a gasolina do pais, e de outras representantes da nascente indústria automobilística
brasileira. 0 Crescinco pertencia à International Basic Economic Corporation (Ibec), uma
empresa do grupo Rockefeller.

0 auge do projeto de desenvolvimento nacional culminou no inicio dos anos
70, entrando em crise estrutural nos anos 80, quando sucessivos planos econômicos
tentavam conter a inflação. Devido ao endividamento do Estado neste período, ocorreram
dois choques-externos piorando a situação de endividamento público. Para financiar o setor

público, em 1982, surgiram os Fundos de Renda Fixa. Hoje, metade da divida pública é
financiada pela emissão de títulos públicos pelo governo, os quais são comprados pelos
gestores de fundos de investimento.
Com o Plano Real, em 1994, o controle inflacionário gerou perspectivas de
investimento, sendo que, nos últimos dez anos, a estabilidade monetária proporcionou
otimismo e credibilidade nos investidores que gradativamente migram seus recursos para a

indústria de fundos.
Até 1964, o mercado financeiro nacional era muito rudimentar. Somente com a
Lei da Reforma Bancária, criaram-se instituições como o Conselho Monetário Nacional

(CMN) e o Banco Central.
Atualmente, os Fundos de Investimento no Brasil vêm contando com
mecanismos modernos do ponto de vista tecnológico, sendo que os ativos são negociados
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em sistemas eletrônicos, eliminando o risco de fraude e desaparecimento de títulos,
demonstrando ao investidor transparência e segurança para investir nesta modalidade. A
evolução dos processos do mercado financeiro, além de novos -produtos e serviços para
facilitar a interação entre os agentes financeiros, tem por objetivo impulsionar a ampliação
do sistema financeiro nacional a fim de buscar coinpetitividade internacional.
A aplicação em Fundos de Investimento oferece ao investidor a conveniência
de aplicar os recursos financeiros em conjunto com outros investidores, obtendo maior
poder de barganha, delega a função de administrar os investimentos ao gestor de carteira,
que possui, na maioria das vezes, maior preparo na atuação do mercado financeiro.
Os Fundos de Investimento apresentaram acelerada evolução nos últimos anos,
é de aproximadamente 54.446 a quantidade de Fundos de Investimento existentes no

mundo, somando US$14,5 trilhões. Os EUA detêm 53% deste patrimônio de fundos, a
Europa detém 33%, a Africa/Asia possuem 10%, o Brasil possui 1% do total, sendo o
maior representante entre os países, da América Latina, e os demais países, 3% do
patrimônio.
No Brasil, o patrimônio de Fundos de Investimento soma US$ 231 bilhões,
sendo que 33,48% deste patrimônio aplicados em Fundos de Renda Fixa; 23,21%, em
Fundos DI; 27,22% são em Fundos Mistos; 6,94%, em Fundos de AO- es; 6,06% são
Fundos de Previdência; 1,30%, Fundos de Privatizações; e 0,7%, em.Fundos Cambiais.
Devido à grande evolução desta modalidade de investimento em todo o mundo,
o presente trabalho tem como objetivo analisar a relação risco e retorno das categorias de

Fundos de Investimento: Renda-fixa, DI, Multimercado, Cambial e Ações dos bancos do
Brasil, Bradesco, Itaú, Abn Amro Real e Unibanco, em que foi selecionado um fundo por
categoria de cada banco, totalizando análise de vinte e cinco fundos.
Com a grande diversidade e disparidade de informações, os investidores têm a
opção do uso das ferramentas de análise de risco e desempenho dos Fundos de
Investimento que estaremos evidenciando no trabalho em questão, e com elas identificar a
qualidade de gestão das carteiras, buscando, assim a melhor alternativa de investimento,
adequando-a as suas necessidades.
Os indices de análise, para a obtenção do resultado, são basicamente conceitos
estatísticos de desvio-padrão, correlação, regressão linear e calculo do Índice de Sharpe

para medir a relação risco e retorno dos Fundos de Investimento.
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0 trabalho foi estruturado em cinco capítulos. 0 capitulo de introdução tem a
finalidade de apresentar o objeto de estudo, Fundos de Investimento, através de um
panorama no Brasil e no mundo, dando maior interação ao tema em análise. 0 segundo
capitulo se refere à revisão bibliográfica, delimitando os principais conceitos relacionados
ao assunto, buscando o embasamento teórico para o desenvolvimento do objeto de estudo.
Neste capitulo, serão explanados alguns conceitos de finanças; como

o conceito de

Mercado Eficiente, risco, retorno, diversificação da carteira, entre outros.
0 capitulo três aborda os conceitos de Fundos de Investimento, suas categorias,
estruturas, regras para movimentação e tributações a partir da nova regulamentação do IR
sobre as aplicações financeiras (Janeiro/05).
No quarto capitulo, tende-se o resultado prático da pesquisa, em que, serão
analisados os resultados obtidos com base nas ferramentas de análise. Avaliando o melhor
resultado por categoria de Fundo mediante o Índice de Sharpe, serão ilustrados os
resultados através da Reta Característica obtida pela análise de regressão linear.
As conclusões e recomendações finais alcançadas a partir desta pesquisa serão
explanadas no último capitulo do trabalho.
1.2 Objetivo
Este trabalho tem como objetivo geral aprimorar o conhecimento na análise de
investimentos, por meio da demonstração das técnicas de análise e cálculos de estatística
aplicada para a avaliação de ativos.
Em termos mais específicos, através de análise comparativa dos principais
Fundos de Investimento do Banco do Brasil, Bradesco, Abn Amro Real e Unibanco,
verifica-se a melhor decisão de investimento entre as categorias Renda-fixa, DI,
Multimercado, Cambial e Ações, em que cada investidor faz sua escolha pela melhor
alternativa, adequando-a as suns necessidades.
A análise será obtida pelas séries históricas diárias dos Fundos de
Investimento, no período de cinco anos (jan./2000 a março/2005). Para analisar o
desempenho dos Fundos de Investimento, utilizou-se o benchmark' correspondente ao

Benchmark — Utilizado como referencial pelo gestor do fundo para nortear a montagem da carteira de
investimento e perseguir a meta do fundo.
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Fundo analisado, ou seja, Ibovespa, DI, Se lic e Cambio, sendo o índice de poupança
apresentado como taxa referencial livre de risco.

1.3 Metodologia
Para que os objetivos especificados anteriormente sejam atingidos, será
realizada, primeiramente, uma revisão teórica dos princípios de investimentos,

demonstração dos indices estatísticos e indices de análise de investimentos, que serão
utilizados posteriormente no estudo em questão.
Os dados quantitativos de cotas e patrimônio liquido de fundos foram
escolhidos pelo volume de recursos e periodicidade das carteiras, nos quais as séries

históricas dos fundos garantem melhor qualidade da análise de risco e retorno das carteiras
de investimentos.
Os bancos escolhidos para avaliação dos Fundos de Investimento -foram: Abn

Amro Real, Banco do Brasil, Bradesco, Itaii e Unibanco, por se tratarem de bancos de
varejo entre os dez maiores administradores de recursos de terceiros em volume de ativos,
portanto, demonstram grande representatividade no mercado financeiro.
Os fundos analisados serão:
Categoria Ações:

- BRADES.CO FIQ DE FIA;
- ITAt ACE DIVIDENDOS FITVM;
- ABN AMR() Fl AÇÕES ETHICAL;
- UNIBANCO FIA PRIVATE DIVIDENDOS;
- BB AÇÕES DIVIDENDOS.

•

,

Categoria Renda Fixa:

- BRADESCO FAQ MACRO RF;
- ITAD FRANCES RF FIF;
- REAL Fl RENDA FIXA MIX VAN GOGH;

- UNIBANCO FIF POS LONGO PRAZO;
- UBB FIF RENDA FIXA;
- BB RENDA FIXA 10 MIL FICFI.
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•

Categoria DI:
- BRADESCO FAQ HIPERFUNDO DI;
- ITAD SPECIAL REFERENCIADO DI Fl;
- REAL FIQFI REF DI PRIORITY VAN GOGH;
- UNIBANCO DI PREMIUM;
- BB REFERENCIADO DI LP 50 MIL FICFI.

•

Categoria Cambial:
- BRADESCO PRIME FAQ DE Fl CAMBIAL;
- ITA0 HEDGE CAMBIAL FICFI;
- ABN AMR() Fl CAMBIAL PRIVATE;
- UNIBANCO PRIVATE CAMBIAL;
- BB CAMBIAL DOLAR ESPECIAL.

•

Categoria Multimercado:
- BRADESCO FIF MAIS;
- 'TAO PRIVATE SPECIAL FIF;

•

- ABN AMR() Fl MULTIMERCADO RISK;
- FAC UNICLAS'S MULTIGESTOR PLUS;
- BB ALOCAÇÃO MODERADO PRIVATE.

Mediante os dados de cotas e patrimônio liquido dos Fundos de Investimento,
obtém-se a rentabilidade diária dos fundos de investimentos e correlacionam-se os indices
de rentabilidade com seu benchmark e patrimônio liquido, verificando o grau de
relacionamento entre a série de dados.
Para a avaliação de desempenho de qualquer investimento, deve sempre k
considerar a rentabilidade obtida pela carteira por unidade de risco corrido. Não basta
pensar no nível de retorno esperado se o cliente não conhece o risco.
Por isso, os rankings que levam em conta apenas a rentabilidade são
insuficientes, embora ainda sejam bastante comuns.
Qualquer investidor tem como objetivo escD1her fundos que tenham maior
retorno por unidade de risco, ou seja, que garantam um nível de retorno com menor risco.
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Para uma avaliação que considere o risco, é preciso calcular a chamada
volatilidade dos fundos, que é uma medida deste risco. A volatilidade mensura quanto o
rendimento pode oscilar, para cima ou para baixo, a partir do retorno médio da carteira
avaliada.
O Índice de Sharpe tem a função de medir o retorno, acima de um patamar

mínimo facilmente obtido em outros investimentos, comb o juro da caderneta de poupança,
por unidade de risco. 0 rendimento da caderneta de poupança costuma ser usado como
referência minima de rendimento, uma vez que qualquer pessoa pode aplicar seu dinheiro
nesta conta, com razoável nível de segurança. Quanto maior o Sharpe de um fundo,
melhor, pois indica maior retorno por unidade de risco. Para se utilizar da mesma unidade
de análise diária, empregou-se a média geométrica a partir de indices de poupança
acumulados mensais para obtenção da rentabilidade média diária.

Após verificado o melhor resultado através do Índice de Sharpe, seleciona-se o
melhor fundo por categoria e separadamente obtém-se, pela análise de regressão linear, a
Reta Característica.
A Reta Característica, dentro do modelo de precificação de ativos, demonstra o
comportamento da carteira de ativos com o mercado por meio da representação de sua
linha de tendência mediante o período analisado.
Esta análise permitirá uma comparação fácil entre o desempenho dos fundos
frente a outros tipos de investimentos ou aplicações no mesmo grupo e o comportamento
dos fundos ao longo dos últimos cinco anos.
2 PRINCÍPIOS DE INVESTIMENTOS
Existe uma parcela da renda das pessoas que foi poupada e precisa ser
investida respeitando seus objetivos pessoais de curto, médio e longo prazos, que podem
ser para preservação de capital, compra de bens, aposentadoria, etc.

2.1 Atributos Básicos
Ao tomar suas decisões de investimentos, os investidores, de forma direta ou
indireta, são orientados pela relação retorno x risco. Outro ponto considerado de muita

relevância é a capacidade de transformar o investimento em dinheiro, ou seja, em liquidez.

,
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Encontrar os três atributos num mesmo investimento, isto 6, encontrar num
investimento que seja simultaneamente rentável, seguro e de alta liquidez, é dificil. 0
investidor terá que optar pelo fator, ou fatores de maior relevância segundo sua concepção
e objetivos de investimento dentro de seu horizonte de tempo.
Podemos descrever, dentro de um critério racional de decisão dos
investidores, os que, de um modo geral, procuram o retorno em suas decisões
demonstrando certo grau de aversão ao risco. As atitudes de aceitação ao risco podem ser
melhor visualizadas por meio de curvas de indiferença.
0 mapa das curvas é exibido conforme a ordem de preferência de um
investidor, as curvas mais distantes da origem são preferíveis às anteriores e as curvas de
indiferença com menor inclinação denotam uma maior propensão ao risco.

)Retorno
espetadol

Figura 02— Investidor mais Conservador
Figura 01 — Curvas de Indiferença
Fonte: ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 2.ed. Sao Paulo: Atlas, 1999.

Na medida em que as curvas se deslocam para cima, ocorre maior satisfação
do investidor, pois maior será o retorno esperado para o mesmo nível de risco. 0 ponto R2
é preferível a RI, assim como, R3 é preferível a R2 e RI.
0 objetivo do investidor é pela escolha de um ativo que lhe proporcione
maior nível de satisfação em combinação com o equilíbrio entre risco e retorno esperados.
Comparando as Figuras 1 e 2, o investidor da Figura 1 aceita mais o risco, não
necessitando de aumentos tão significativos de retorno, como na Figura 2. Apesar de as
duas revelarem aversão ao risco, as curvas com menor inclinação denotam uma tendência
maior ao risco.

-41)
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2.2 Principais Riscos do Investidor
de extrema importância, para atingir os objetivos de investimento, conhecer
os riscos envolvidos antes da tomada de qualquer decisão. Os riscos são diversos, porém,
os principais são: Mercado, Liquidez, Crédito e Risco Pais.

2.2.1 Risco de Mercado
O Risco de Mercado próvém da possibilidade de perdas mediante
movimentos desfavoráveis nos valores de mercado de ativos, títulos ou instrumentos do
mercado financeiro.
O conceito de risco está intimamente ligado ao nível de volatilidade de
determinado ativo ou carteira de ativos. Altas volatilidades, maiores incertezas de retornos,
que poderão ser traduzidas em maiores ganhos.
A volatilidade, para efeito de gerenciamento de risco, é o desvio padrão das

variações ocorridas no preço de um ativo, conjunto de ativos ou investimento.
Desvio padrão é uma medida estatística, que s6 pode assumir valores
positivos, e quanto maior, maior sera a dispersão dos dados. 'Retrata o desvio padrão dos
dados em relação a sua média aritmética.
A preocupação das instituições financeiras em criar instrumentos que
auxiliem a gestão de risco de mercado proporcionou o desenvolvimento de diversas

ferramentas.
Maturidade de um titulo de renda fixa é definida como sendo o prazo para o
vencimento de uma operação, independente do pagamento de juros ou amortizações

intermediárias.
Duration ou Duration de Macaulay é o prazo médio das operações ponderado
pelos fluxos de caixa. Enquanto a maturidade considera apenas o prazo para o vencimento
do principal, a Duration leva em conta, além do principal, os pagamentos intermediários de
juros e amortizações, representando uma ferramenta de avaliação de descasamentos de
prazos. Pode ser definida como o prazo médio ponderado de retorno para um determinado

investimento.
O VaR, "Value at Risk, é a ferramenta financeira no segmento de avaliação de
risco decorrente de flutuações do mercado. Define o potencial de perda prevista, referente
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a certo horizonte de tempo. Permite avaliar qual a perda maxima provável em posições de
taxa de juros, ações e cambio, dentre outras.
O risco de mercado pode ser dividido em risco não sistemático e risco
sistemático.
•

O risco não sistemático ou especifico é a parte da volatilidade do ativo que
tem sua origem em características especificas do ativo, ou seja, é o risco próprio de cada
ativo fmanceiro, não se alastra aos demais ativos. Para a redução deste risco na carteira de
investimentos, é aconselhada a inclusão de ativos que não tenham correlação entre si.
•Risco sistemático é a parte da volatilidade do ativo que tem sua origem em
fatores comuns a todos os ativos do mercado, isto 6, todos os ativos estão sujeitos ao risco
sistemático. É determinado por medidas políticas, , econômicas e sociais. Sendo que cada
ativo comporta-se de maneira diferente A conjuntura condicionada. Não têm como evitar o
risco sistemático, sendo que, para redução deste risco, é indicada a diversificação da
carteira de investimentos.

2.2.2. Risco Pais
O risco pais está relacionado à soberania que cada Estado ou pais tem na

condução de sua vida política e institucional. Dentre os poderes concedidos aos
governantes est á o direito de mudanças de leis que regem uma sociedade e o livre arbítrio
das reservas de moeda forte de um pais.
No caso brasileiro, o cambio é direito exclusivo da Unido, dessa forma, temos
diversas normas, que resguardam nossas reservas internacionais em moeda estrangeira.
Neste ponto, se insere o risco de conversibilidade.
Do lado externo, reflete-se o risco que investidores internacionais ou detentores
de ativos brasileiros, como Commercial Papers, Eurobtinus, papéis emitidos por empresas
ou instituições financeiras brasileiras, têm ao comprá-los pela não conversibilidade da
moeda.
O Risco Brasil é a diferença entre a taxa de rendimento dos títulos do Tesouro
Norte-Americano (US Treasuries) e a taxa de rendimento proporcionado pelos títulos
emitidos, no exterior, pelo Tesouro Nacional, representando o risco soberano da Republica
Federativa do Brasil., A diferença entre as taxas (spread) indica o grau de confi ança dos
credores internacionais quanto ao risco de crédito do Tesouro do Brasil. Quanto maior o
spread, maior a desconfiança de que o Brasil irá honrar seus compromissos no exterior.
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O EMBI + foi desenvolvido para criar um parâmetro no mercado que reflita com

precisão e objetividade os retornos obtidos com a variação de preços e de rendimento com
juros de uma carteira passiva de títulos da divida de mercados emergentes, calculado pelo

JPMorgan, refletindo apenas a variação de preços no mercado financeiro internacional. Sao
considerados os principais títulos da República Federativa do Brasil, emitidos no exterior:
Global Bonds, C-Bonds, dentre outros.

2.2.3 Risco de Crédito
Quando se trata de Fundos de Investimento gestores de carteiras estão
preocupados com o risco de crédito dos emissores dos títulos que compõem suas carteiras,

bem como a concentração em emissores, setores da economia, ou qualquer outro fator que
possa levá-los a perdas em função da deterioração da qualidade de crédito dos ativos de
sua carteira.

0 "rating", nota do crédito, é obtido através de dados qualitativos e quantitativos
da emissora. São extraídos das demonstrações financeiras publicadas, como também de
outras informações setoriais e conjunturais e suas garantias e prazos.
Os gestores gerenciam estes riscos de emissores de divida por meio dos "ratings"
•
de crédito destas instituições.
Um "rating", conforme a agência Standart & Poors, é uma opinião atualizada
sobre a qualidade de crédito de um emissor com relação a uma obrigação financeira
especifica ou a uma classe de obrigações financeiras.
As escalas de rating de crédito das duas mais tradicionais agências são:
Tabela 01
Escalas de Rating de Standard & Poor's e Moody's

Qualidade do Crédito

Standard & Poor' s

Moody's

Altíssima qualidade

AAA e AA

Aaa e Aa

Qualidade Alta

A e BBB

A e Baa

Qualidade Intermediária

BB e B

Ba e B

Qualidade Muito Baixa

CCC, CC , C e D

Caa, Ca, C e D

.
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Para efeitos da lei, em caso de falência de uma companhia, os detentores de
títulos de crédito serão os últimos a receber, depois de liquidados todos os passivos, com o
governo, funcionários e fornecedores, por exemplo.

2.2.4 Risco de Liquidez

Um mercado liquido é um mercado no qual os participantes podem rapidamenie
realizar um grande volume de negócios, com pequeno impacto sobre seus preços.
Normalmente, quanto mais liquido um investimento, menor rentabilidade
proporciona. Quanto maior a liquidez de um ativo, menor será o seu spread, ou seja, a
diferença entre o preço desejado pelos compradores e o preço desej ado pelos vendedores,
medida que o spread vai aumentando, afetando a rentabilidade do negócio, o que reduz
ainda mais a liquidez.
Se o mercado mostrar insuficiência de liquidez de um determinado ativo, a
realização da operação, se for possível, implicará uma alteração substancial no preço da
negociação, afetando a rentabilidade do negócio.
Para gerenciar os riscos de liquidez, os gestores devem comprar ativos de
primeira linha, não deter grandes posições isoladamente de determinado ativo, adequar
prazos de vencimentos dos ativos com as necessidades de caixa ou perfil do investidor.

2.3 Fatores e indices de análise para seleção de produtos de investimento.
Neste capitulo será abordado, de forma sucinta, o conceito de eficiência de
mercados, no qual se fundamenta a Teoria de Finanças, além das relações de risco e
retorno dos investimentos e diversificação das carteiras de investimento.

2.3.1 Mercado Eficiente
Através da hipótese de eficiência de mercado, o preço de um ativo é formado por
diversas informações disponíveis publicamente aos investidores, sendo as decisões de
compra e venda tomadas com apoio nas interpretações relevantes.
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De acordo com Assaf Neto (1999, p.22'7), um mercado eficiente é entendido
como sendo aquele que os preps refletem as informações disponíveis e apresentam

grande sensibilidade a novos dados ajustando-se rapidamente a outros ambientes.

Várias hipóteses foram elaboradas, sendo que as mais importantes, na visão de
Assaf (1999, p.228), são explicadas a seguir.

Hipótese a: nenhum participante do mercado tem a capacidade
de sozinho influenciar os preços das negociações, alterando-os
segundo exclusivamente suas expectativas.
Hipótese b: 0 mercado, de maneira, geral, é constituído de
investidores racionais, decidindo sobre alternativas' que
promovam o maior retorno possível para um determinado nível
de risco, ou menor risco possível para certo patamar de retorno.

Hipótese c: Was as informações estão disponíveis aos
participantes do mercado, de maneira instantânea e gratuita.
Nessa hipótese, nenhum investidor apresenta qualquer acesso
privilegiado as informações, sendo identicamente disponíveis a
todos os agentes.
em principio, o mercado eficiente trabalha com a
Hipótese
hipótese de inexistência de racionamento de capital, permitindo
que todos os agentes tenham acesso equivalente as fontes de
crédito.
Hipótese e: os ativos objetos do mercado são divisíveis e
negociados sem restrições.
Hipótese f: as expectativas dos investidores são homogêneas,
isto é, apresentam o mesmo nível de apreciação com relação ao
desempenho futuro do mercado.
Vários modelos são construidos com base nas hipóteses de mercado eficiente,
avaliando o resultado em situações práticas devido à facilidade de realização de testes

empíricos dos modelos, porém, estas hipóteses de perfeição do comportamento do mercado
costumam ser abandonadas em decorrência do modelo refletir outra realidade não tão
perfeita do mercado.
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De acordo com o autor, aspectos de deficiência de mercado mostram que os
modelos financeiros precisam ser testados, levando em consideração três premissas

básicas:
- Na realidade, as informações, muitas vezes, não estão dispostas de forma igual
4. todos os investidores, não ocorrendo homogeneidade nas estimativas quanto ao
comportamento esperado do mercado e de seus diversos instrumentos financeiros.
- Muitos participantes não possuem habilidade e qualificação para interpretar
informações importantes do mercado, podendo ocorrer erro nas decisões tomadas,
refletindo sobre o desempenho de todo o mercado.

- 0 mercado não é sempre eficiente para valorizar seus ativos negociados, sofre
influências de políticas econômicas adotadas pelo governo.
Mesmo que alguns modelos financeiros estejam direcionados pela eficiência do
mercado, o direcionamento deve estar voltado para as situações de imperfeições do
mercado, sendo que, não são somente as ocorrências temporárias fazem o mercado perder
a eficiência, oa desequilíbrios estruturais e econômicos são apontados por estes desajustes.
Os modelos financeiros criados para avaliação de investimentos são inseridos
neste contexto de mercado eficiente, no entanto, se propõe, segundo Assaf, que, a partir
desta hipótese, surjam ferramentas que transpareçam a realidade, identificando as

iniperfeições do mercado.
2.3.2 Retorno
Retorno esperado .6 o ganho que o investidor espera ter ao aplicar recursos no
mercado financeiro, ou seja, a rentabilidade. A rentabilidade é definida como a apreciação
de capital auferida no fim de um horizonte de investimento.
O cálculo para a taxa de retorno de um investimento ao fmal do período investido
pode ser efetuado da segUinte forma:

Rt +1=

Em que:
R t+i = Retornos no período t+1;
P t = Prego do ativo no período inicial;

(Pt +

- PO

Pt

*100 (2.1)

.

P ti-t= Preço do ativo no período final.
Para investimentos exclusivos em ações, além do ganho de capital decorrente da
oscilação dos preços no mercado acionário, o investidor pode obter ganhos decorrentes de
pagamento de dividendos. Desta forma, a equação será a seguinte:

Rt +1=

(Pt +1- PO+ DIVt +1

Pt

*100

(2.2)

(

Em que:
Div t-Ft= Dividendos recebidos no período.

A análise do investidor compete em avaliar a rentabilidade passada do ativo,
assim como, os indicadores econômicos e financeiros da instituição e a conjuntura
econômica do pais, a fim de que a expectativa do preço futuro (Pt-I:1) seja compatível com
o ganho de capital esperado ao final do período.

2.3.3 Conceito e Mensuração de Risco

Por mais detalhada que seja a análise do investidor, não sera proporcionada
nenhuma garantia de retorno do investimento, para que faça a melhor escolha, é necessário
conhecer o grau de risco que está disposto a assumir.
0 risco de um investimento pode set definido como a dispersão ou variabilidade
em torno de um valor esperado. Conforme Gitman (1987, p.131), no conceito mais básico,

risco pode ser definido como possibilidade de perda. Quanto mais certo for o retorno do
ativo, menor sua variabilidade e, portanto, menor o seu risco.
Deste modo, o risco pode ser definido pela volatilidade histórica do fundo, ou
seja, a tendência de sua rentabilidade apresentar oscilações ao longo do tempo.
A diferença entre risco e incerteza esta relacionada ao conhecimento das
probabilidades ou chances de ocorrerem certos resultados. Se a probabilidade de
ocorrência é calculada, o resultado denomina-se risco, se estas são desconhecidas, então,
denomina-se de incerteza.
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Para mensurar o risco ao qual o investidor está exposto escolhendo determinado
ativo financeiro, utiliza-se como principal medida estatística a variância (a2) a qual avalia a

dispersão do conjunto de valores analisados, sendo definida a partir da seguinte equação:

a2 =

n

—

1 i =1

Ri
—

Rr

(2.3)

(

Em que:
a- 2 = Variância dos retornos dos ativos;
Ri = Taxas de Retornos do ativo no período i até t;
R = Retorno médio do ativo no período;
n = número de observações.

Devido ao cálculo da variância apresentar o conjunto de dados elevado ao
quadrado, dificulta-se a referência de comparação com a resultado encontrado do retorno
do ativo. No entanto, para obter a medida de variabilidade ou dispersão com a mesma
unidade de medida, utiliza-se o desvio padrão (a), que se obtém calculando a raiz quadrada
da variância ou elevando a um meio (Y2), conforme abaixo.

=

n —1

(2.4)

Em que:

= Desvio Padrão dos retornos dos ativos;

Ri = Taxas de Retornos do ativo no período i até t;
R = Retorno médio do ativo no período;
n = número de observações.

Por meio do desvio padrão quantifica-se o risco do investimento, medindo
estatisticamente o grau de dispersão dos resultados esperados. 0 investimento que
apresentar menor desvio padrão, ou seja, menor nível de dispersão em relação a sua média

histórica, sera considerado, desde que o resultado não se altere, como investimento de
menor risco.
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0 investidor racional utiliza o resultado em que o retorno esperado é maior e o
risco associado é menor para sua decisão de investimento.

2.3.4 Classificação de Risco e Diversificação de Carteira de Investimentos

Através do conceito de diversificação de carteira, os ativos com risco podem ser
combinados de certa maneira que amenizem o risco da carteira de investimentos, porém, os
ativos não devem estar diretamente relacionados. Com a diversificação sempre ocorrerá
redução no risco da carteira de investimento, desde que o índice de correlação não seja
perfeito, ou seja, igual a 1.
Entretanto, a eliminação total do risco é impraticável, a redução do risco pela
diversificação de seus ativos ocorre até certo ponto, o risco sistêmico não pode ser
eliminado pela diversificação, está relacionado ao sistema econômico como um todo, mas
a diversificação é a estratégia essencial para ambientes com instabilidade econômica e
financeira.
Segundo Gitrnan (1987, p.144),
O risco não diversificcivel, também chamado risco sistemático, é atribuído Its forças
que afetam todas as empresas. Fatores como guerras, inflação, incidentes
inteenacionais e eventos politicos motivam o risco não diversiflarvel.
Conseqüentemente, todo investidor (ou empresa) deve preocupar-se com o risco new
diversifiavel, o qual reflete a contribuição de um ativo ao risco ou desvio padrão da
carteira.

0 risco diversificável esta atrelado a acontecimentos que refletem diretamente o "
desempenho de um ativo especifico, trata-se de características básicas do titulo e do
mercado de negociações. A parcela de risco não sistemático de um ativo pode ser diluída
total ou parcialmente pela diversificação da carteira. Logo, o risco total de um ativo pode
ser representado conforme Figura 03:
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Risco da carteira d
investimentos —
Risco
Diversiticavel
Risco
Total
Risco
Sistemático
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15
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Quantidade de
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Figura 03 — Redução do Risco pela Diversificação.
Fonte: ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 2.ed.São Paulo: Atlas 1999.

De acordo com a Figura 03, é feita, a diversificação da carteira aumentando a
quantidade de ativos, em que o risco total diminui em função da redução do risco
diversificável. Porém, o risco diversificavel reduz-se até o limite do limite sistemático,
comum a todos os títulos. A partir de certa quantidade de ativos, o efeito diversificação
diminui e o risco da carteira se mantém somente na parte não diversificavel.
De modo geral, os investidores possuem carteira de investimentos, em que o fator
risco é diluído reduzindo-o substancialmente, diferentemente de um titulo isolado. 0 risco
de uma carteira é calculado de forma diferenciada ao -de um ativo isoladamente. Conforme
visto anteriormente, o risco de um ativo pode ser mensurado através da variância, contudo,
o risco de uma carteira de investimentos envolve também a covariância e a correlação dos
retornos dos ativos que a compõem.

A covarifincia é um indicador estatístico que mede o grau de associação entre as
dispersões dos retornos de dois ativos, indicando se há relação de dependência entre as
variáveis.

A covariância é calculada conforme a seguinte formula:

N

\

E (Ra — Ra)x(Rb — Rb)
Cov (Ra, Rb)

i= 1

(2.5)
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Em que:
Coy (Ra, Rb) = Covariância dos retornos dos ativos A e B;
Ra = Retorno do Ativo a;
Rb = Retorno do Ativo b;
Ra= Retorno médio do Ativo a;
Rb= Retorno médio do Ativo b .
n = número de observações da amostra.
A covariância indica a simetria entre duas variáveis, identificando como as

variáveis se relacionam ao mesmo tempo em relação a seus valores médios.
Se as variáveis exibirem associações positivas (Coy >0), aceita-se que seus
indices de retorno apresentem comportamento de mesmo sentido, ou seja, os ativos estão
diretamente relacionados, sendo que o desempenho de um acompanha o outro. Em caso d é
covariância

negativa

(COV<O),

as

variáveis

em análise estão inversamente

correlacionadas, ou seja, quando a variável X diminui, a variável Y tende a aumentar. A
tendência esperada é o retorno de um ativo valorizar-se acima do valor médio, quando o
resultado do outro ficar abaixo. Esses dois títulos (COV<O) estão contrabalançados
reduzindo o risco da carteira, quando ocorrendo a desvalorização de um titulo, é esperada a

valorização do outro. Nesta situação ocorre o que se chama hedging.
A correlação tem como objetivo explicar o grau de relacionamento verificado no
comportamento de dims ou mais variáveis. Quando relacionadas duas variáveis, obtém-se a
correlação simples; se relacionadas mais de duas variáveis, trata-se de correlação
0 coeficiente de correlação pode variar de menos um (-1) e mais um (+1). Na correlação
positiva, trata-se de variáveis que se movimentam no mesmo sentido, sendo mais
expressivo o resultado mais próximo de um (1). Quando o coeficiente for exato um (1),
ocorre a correlação positiva perfeita, indicando perfeita sincronia entre as variáveis que se
deslocam na mesma intensidade.
Quando o coeficiente for exatamente menos um (-1), ocorre a correlação negativa
perfeita, indicando que as variáveis se movem sempre em sentidos opostos. No caso de
coeficiente zero (0), a correlação é nula, representando que ambas se movimentam
independentemente.
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A correlação é calculada dividindo a covariância pelos desvios-padrão dos

retornos dos títulos, segundo a fórmula abaixo:

Corr(Ra, Rb) =

Cov(Ra, Rb)
a(Ra)* a(Rb)

(2.6)

Em que:

(Ra, Rb) = Correlação dos retornos dos ativos A e B;
Coy (Ra, Rb) = Covariância dos retornos dos ativos A e B;
a (Ra) = desvio padrão dos retornos dos ativos A e B;
(Rb) = desvio padrão dos retornos dos ativos A e B.
COIT

Dentro desta analise, Assaf Neto (1999, pág. 143) comenta que:
Para as decisões financeiras, a aplicação do conceito de correlação é de grande
importância, notadamente para o processo de redução de risco por meio de uma
diversificação dos retornos eterados. Por exemplo, investimentos em ativos com
semelhantes coeficientes não colaboram para a redução do risco total, visto que todos
eles convergem para ganhos quando a situação econômica lhes for favorável, e para
perdas em épocas desfavoráveis.

Mediante o processo de diversificação de carteiras, procura-se combinar ativos
que apresentem diferentes magnitudes de correlação, a fim de promover a redução do risco
de carteira, pois sua eliminação completa não é possível, sendo que, na pratica, é muito

dificil encontrar investimentos com correlação perfeitamente negativa.
Contudo, pode-se afirmar que o risco de um ativo pode ser reduzido por meio do
processo de diversificação, permanecendo o risco sistêmico, que se relaciona diretamente
com o mercado.
A fronteira eficiente foi definida através da relação risco/retorno, classificando
carteira eficiente aquela cuja rentabilidade não pode ser mais desenvolvida, sem que
aumente sua exposição ao risco, ou cuja exposição ao risco não pode ser reduzida sem que
se diminua a sua rentabilidade.
A escolha mais atraente para o investidor racional, •que avalia a relação risco e

retorno, é demonstrada pela Figura 04, no trecho MW„ definida por Markowitz como
fronteira eficiente.
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0 investidor toma a decisão cm base no conjunto de oportunidades descritas na
Area restrita .do gráfico, no qual se encontram todas as carteiras possíveis a serem
construídas. A escolha do investidor pela melhor opção é determinada conforme a sua

postura em relação ao risco e retomo na avaliação do investimento.
Comparando a carteira A, localizada sobre a fronteira eficiente na Figura 04, com
uma carteira localizada sobre a região sombreada, verifica-se que ambas usufruem do
mesmo retomo, porém, o risco da carteira A é menor.

Investidor B

investidor A

E(ft). R.
(Retorno

Esperado)

Desvio-padrão (rsr)

Figura 04 — Seleção de Carteira pela Curva de Indiferença.

Fonte: ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 2.ed.Sao Paulo: Atlas 1999.

O gráfico acima representa as preferências dos investidores (A e B), diante de
carteiras na fronteira eficiente. As curvas de indiferença demonstram comportamentos
diferentes mediante o risco. 0 investidor A seleciona uma carteira de investimentos de
menor risco em relação ao investidor B. Quanto a esta postura mais conservadora, o
retomo prometido para A é menor que a expectativa do mesmo. Os outros investidores,
com diferentes níveis de aceitação de risco, selecionariam outras carteiras de ativos, com
medidas de desvio padrão e retorno esperado compatíveis com suas curvas de indiferença.
2.4.0 modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM)
Conforme proposta de Markowitz, parte do risco que compõe a parte não
sistemática pode ser diminuída através da diversificação da carteira de ativos. Cabe
verificar como o investidor quantifica a parcela do risco sistemático ou de mercado.
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Este modelo foi desenvolvido na década de 60, inicialmente por Treynor, Mossiri,

Lintner e Sharpe, com o objetivo de dar um formato especifico quanto à existência de um
trade off( troca conflituosa) entre risco e retorno. Assumindo as seguintes premissas:
-

- os indivíduos são racionais, avessos ao risco e maximizam sua utilidade
esperada;
- o mercado é perfeitamente competitivo, ou seja, não existe custo e transação e
impostos, sendo que todos os ativos são infinitamente divisíveis;
- os indivíduos possuem o mesmo horizonte de tempo para tomar suas decisões
de investimento;
- todos os investidores possuem as mesmas expectativas com relação aos retornos
esperados, variâncias e covariâncias dos ativos;
- todos os investidores podem tomar emprestado e emprestar .a uma taxa livre de
risco.
A teoria de fronteira eficiente de Markowitz pressupõe que todas as carteiras
sejam compostas por combinações de ativos com risco. 0 modelo de Sharpe supõe que o
investidor forme sua carteira de investimentos com risco, combinando com ativos livre de

risco.
Desta forma, a Linha do Mercado de Capitais demonstra a relação linear entre o

retorno esperado e o risco de mercado (sistêmico) de um ativo, representado conforme
abaixo:
R = Rf + ( Rrn — Rf) (2.7)

Em que:
R = Retorno esperado do ativo;
Rf= Retorno do ativo sem risco;
(3 = Coeficiente do risco de mercado do ativo;
RITI = Retorno esperado da carteira de mercado.
De acordo com premissas do modelo, pressupõem-se que o investidor capture
recursos no mercado a uma taxa livre de risco e aplique-os em ativos de risco, recebendo
uma rentabilidade superior, esta alavancagem resulta numa maior inclinação da reta (Rf),
indicando maiores retornos esperados da carteira de investimentos e risco. 0 retorno maior
é resultado da aposta feita no OW de risco superior ao ativo livre de risco.
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Na Figura abaixo encontra-se ilustrada, a relação risco e retorno de uma carteira
formada por ativos com risco e livre de risco, sendo que o ponto M, situado na fronteira
eficiente, indicada a carteira composta por ativos com risco e o segmento Rt'M, as

combinações de ativos sem risco.

R
E(R.)=.11(Retorno
Esperado)

R

g

Z Reta do mercado
de capitais

Risco (0-,)

Figura 05 — Carteiras formadas por ativos com risco

e sem risco.

Fonte: ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 2.ed.São Paulo: Atlas 1999.

A 'opção da carteira de investimentos varia segundo as preferências pelo risco
assumido pelo investidor. Quanto maior a aversão ao risco, mais à esquerda de M se
localizará a carteira assumida e, quanto menor a aversão ao risco, mais A. direita.
Considerando a hipótese das expectativas homogéneas, existindo a possibilidade de captar
e aplicar à taxa livre de risco, a carteira de investimentos possuída por qualquer investidor

será sempre o ponto que tangencia entre a taxa livre de risco e o conjunto de ativos com
risco, sendo que oferecé uma expectativa de retorno superior a qualquer combinação de.

fronteira eficiente.
2.4.1 Reta Característica
A Reta Característica relaciona, dentro do modelo de precificaç'do de ativos, o
comportamento da carteira de, ativos coin o mercado. 0 comportamento da carteira de

investimentos em relação a alterações do mercado em geral.
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O retorno dos ativos e da carteira de mercado é obtido através de dados
históricos, sendo que os dados do passado serão admitidos para realizar a expectativa de
desempenho futuro.
Ocorrendo a correlação entre as variáveis, pode-se expressar este relacionamento
por meio de uma equação, a qual se obtém através da análise de regressão, permitindo que
se efetue, além da identificação do relacionamento das variáveis, a tendência para o futuro.
Na correlação linear, a expressão da reta ajustada, em que a variável Y é função
da variável X, é definida por:

Y= a + bX (2.8)

Em que:

Y = variável explicada ou dependente;
X = variável explicativa;
a = parâmetro linear, representa o ponto no qual a reta de ajuste corta o eixo da variável Y
(ordenado de origem);
b = parâmetro angular, também definido como coeficiente de inclinação.
Mediante o modelo de regressão linear, baseando-se nos valores observados, de X
e Y, obtém-se a reta que identifica a efetiva relação entre as variáveis, que é definida por
reta de mínimos quadrados.
Segundo teoria de portfolio de Markowitz, o gerenciamento de risco /retorno de
uma carteira deve estar voltado a sua

composição total e não de cada ativo

individualmente, devido a diversificação bem administrada poder tornar o risco da carteira
menor que a soma do risco dos ativos individuais.
A Reta Característica é obtida por meio de regressão linear, após conhecidos os

retornos dos ativos e da carteira de mercado, mediante a correlação positiva das variáveis.

A equação da reta característica, a partir da equação da reta (Y=a+bx), é expressa
conforme abaixo:

— Rf = a + (Rm — Rf) (2.9)
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Em que:
Ri = Retomo do ativo no horizonte de tempo;
Ri '= Taxa de juros do ativo livre de risco;
Rm = Retomo da Carteira de Mercado;
= Coeficiente beta. Parâmetro angular da reta de regressão que identifica o risco
sistêmico do ativo em relação ao mercado;
or, = Coeficiente alfa, parâmetro linear da reta de regressão;
(Ri — RO; (Rm — RO = Retomo adicional do ativo em relação A. taxa livre de risco e
Retomo do mercado em relação à taxa livre de risco.

•

R

Reta Característica
Risco

Diversificável

Coeficiente beta (pendente)

Figura 06 — Reta Característica.
Fonte: ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 2.ed.Sao Paulo: Atlas 1999.

A figura demonstra a equação de regressão linear da relação entre um
determinado ativo e o retomo da carteira de mercado. Relacionando o histórico do
comportamento do ativo e a reta linear característica, estabelece uma tendência de
comportamento do ativo ao longo do tempo.

2.4.2 Coeficiente Alfa
0 coeficiente Alfa indica o parâmetro linear da reta de regressão, apontando o
retomo esperado do ativo em excesso em relação ao retomo do mercado ser nulo.
Representa o intercepto da reta característica com o eixo das ordenadas, indicando o
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prêmio pelo risco oferecido pelo ativo. Ou seja, se a = 0, a reta de regressão linear partiu
da origem.
Na Figura 06, a reta característica parte de um ponto acima da origem, a >0,
indicando a existência de retorno esperado positivo do ativo em relação à carteira de
mercado, Rm-Rf.

2.4.3 Coeficiente Beta
0 coeficiente Beta (13) mede o risco sistêmico ou de mercado, sendo
considerado como maior contribuição do modelo CAPM. 0 coeficiente Beta pode ser
definido como medida que demonstra a sensibilidade das ações da empresa ou fundos de investimentos em relação ao índice a que estão relacionados, ou sei a, o seu benchmark 0
coeficiente p , indicado como parâmetro angular da regressão linear, pode ser obtido por
meio da equação:

a Cov(Ri, Rm)
a 2 (Rm)
lj

(2.10)

Em que;

= Beta do ativo;
Cov(Ri, Rm) = Covariância dos retornos dos ativos i em relação aos da carteira de
mercado;
2
a (Rm) = Variância dos retornos das carteiras de mercado.

0 coeficiente Beta (13) assume valores positivos e, negativos, sendo mais
comum assumir valores positivos. Uma ação com Beta igual a 1(um) tende a subir e descer
na mesma proporção que o mercado, sendo menor que 1, tende a variar menos que o
mercado e, se Beta for maior que 1, tenderá a valorizar ou desvalorizar mais que o
mercado.
Contudo, o coeficiente Beta (p) do ativo passa a ser utilizado como indicador
de risco de mercado' do investimento, pois considera seu cálculo as variações de retorno
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do mercado, que trazem consigo a parcela do risco não elimindvel através da
diversificação.

2.5 Índice Análise de Investimentos

Os indices de desempenho servem como instrumento de análise para o investidor
com respeito ao gestor da carteira de investimentos, levando em consideração o período de
análise e a relação risco e retornq dentre diferentes carteiras do mercado.
Cada investimento tem seu prazo de maturação médio, o horizonte de tempo
ajuda a dissipar os efeitos da volatilidade.

2.5.1 Índice de Sharpe

O índice de Sharpe, criado por William Sharpe em 1966, é um dos mais
utilizados na avaliação de Fundos de Investimento. Expressa a relação risco e retorno,
informando se o investimento oferece rentabilidade compatível com o risco a que expõe o
investidor.

Ind. Sharpe (IS) =

,

(2.11)

Cat i

Em que:
Ri = Retorno da carteira com risco;
Rf = Taxa de juros de ativos livre de risco;
aRi = Desvio padrão carteira com risco.
Quanto maior o retorno para um determinado risco, maior o índice de Sharpe de
um determinado fundo, melhor a relação risco e retorno. Os maiores valores serão
considerados os melhores resultados para fundos com estratégia de gestão de superar o seu
benchmark.
0 resultado deste cálculo permite dizer que, descontada a rentabilidade que seria
obtida sem risco, a rentabilidade média compensou ou não o risco assumido para obtê-la.
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Segundo Assaf Neto, (1999, pág. 296):
0 índice de Sharpe é um indicador de eficiência dos investimentos, retratando a relação
risco e retorno. Carteiras com maior risco devem apresentar um premio pelo risco

assumido mais elevado.

No Brasil, a taxa livre de risco (Ri), também chamada de benchmark no cálculo
do Índice de Sharpe, é mais utilizada para carteiras com renda variável o índice Bovespa e,
para Renda Fixa, o CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro).

Conforme Fortuna (2000, pag.298):
0 conceito é que todo retomo tem o seu preço, portanto, quanto maior o IS, melhor, e
ninguém deveria aceitar uma carteira com IS negativo, pois ele teria o retorno abaixo do
seu benchmark.

Para a garantia de confiabilidade no resultado dos indices de avaliação, é
necessária a apuração dos critérios básicos para uma boa análise. Quanto maior o período
de análise de dados, maior ser á a confiança do índice, da mesma forma que a escolha da
taxa livre de risco deve estar adequada ao tipo de investimento em análise.
Através da Reta Característica é identificado o risco não sistemático ou
diversificável, pela dispersão dos retornos dos investimentos em relação aos movimentos
da carteira de mercado. Quanto maior for a dispersão em torno da reta de regressão, maior
é o risco diversificável, podendo ser reduzido pela diversificação, como visto no capitulo 2.

3 FUNDOS DE INVESTIMENTO

3.1Conceitos
0 Fundo de' Investimento concentra, em uma entidade jurídica, vários
investidores com o mesmo objetivo e compartilham da mesma estratégia de investimento.
Esta entidade jurklica é denominada condomínio e os seus participantes, ou seja, os
investidores, são chamados de condôminos.
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Com a aplicação de recursos em conjunto com outros investidores, tem-se um
volume total maior a ser negociado no mercado, aumentando, assim, o poder de barganha
do investidor.
0 investidor delega ao gestor, remunerado através da taxa de administração, o
trabalho de administrar todos os investimentos, tornando muito mais simples aplicar em
fundos ao invés de aplicar diretamente no mercado.
0 investidor receberá os seguintes serviços ao aplicar em fundos:

•

Gestão de recursos;

•

Administração das operações;

•

Custodia de títulos;

•

Liquidação das operações

Os títulos que fardo parte da carteira do fundo são de propriedade indireta dos
investidores e estes são os únicos beneficiários pelos ganhos e os únicos que sofrerão as
conseqüências pelas eventuais perdas na carteira. Isto significa dizer que o gestor apenas
substitui o investidor na aquisição dos títulos de liquidez e de mercado, uma vez que siga a

política de investimento definida para o fundo e comunicada ao investidor.
,

0 valor da cota do fundo, em qualquer dia, é calculado pela divisão entre o

Patrimônio Liquido deste dia e o número de cotas do fundo. Os fundos são divididos em
cotas, para que todos recebam os ganhos ou perdas de acordo com o seu volume investido

e conseqüente número de cotas.
O objetivo de um fundo descreve aquilo que ele se propõe, o referencial a ser
utilizado pelo gestor do fundo para nortear a montagem da carteira é o benchmark
De acordo com o benchmark, o fundo pode ser ativo ou passivo. 0 Fundo
Ativo, em relação ao seu benchmark, é aquele que estrutura uma carteira similar ao

benchmbrk, mas varia uma pequena parcela dos ativos que a compõem conforme as
expectativas de retorno que apresenta, sua estratégia é de superar as posições do

benchmark Já o Fundo Passivo é aquele cuja carteira busca replicar o benchmark,
buscando apenas segui-lo.
Entre as estratégias mais utilizadas pelos gestores, a alavancagem significa ter
posições superiores ao patrimônio do , fundo, utilizando o mercado de Derivativos. Um
exemplo desta estratégia é quando o gestor do fundo, além de usar os recursos do fundo
para comprar papéis pré-fixados, deseja aumentar seu ganho, opera no mercado de
derivativos, que requer menos ou nenhum recurso de caixa no momento da operação, para
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comprar mais operações pré-fixadas, o que poderá lhe proporcionar ganho adicional, na
aposta de queda de taxa de juros ou perda adicional se o cenário se mostrar contra as
expectativas do administrador.
Desta forma, a alavancagem potencializa tanto os ganhos como as perdas,
aumentando, portanto, os riscos da carteira.

3.2 Estrutura dos fundos de Investimento

Os Fundos Abertos são os mais conhecidos pelos investidores brasileiros.
Neste fundo, os cotistas podem 'solicitar o resgate de suas cotas a qualquer tempo, sendo o
número de cotas do fundo variável. Quando o cotista aplica, novas cotas são geradas e o

administrador compra ativos para o fundo, quando o cotista resgata, suas cotas
desaparecem e o administrador é obrigado a vender ativos para pagar o resgate.
Nos Fundos Fechados, só se pode regatar as cotas após o prazo do término de
duração do fundo ou em virtude de eventual liquidação e possui número de cotas limitado.

Se o cotista quiser seus recursos antes do prazo, poderá vender suas cotas para
outro investidor interessado ou negociar em bolsa de valores, permitido em alguns casos.
Este tipo fechado é ideal para fundos que aplicam em ativos de baixa liquidez.
Os Fundos Exclusivos são fundos com apenas um cotista, que deve ser
qualificado, e os Fundos Restritos são constituídos por um grupo restrito de cotistas,
normalmente de uma única família, empresa ou grupo econômico.

3.3 Classificação dos Fundos de Investimento (legislação CVM).

Fundos de Curto Prazo — são aqueles que têm por objetivo proporcionar a menor
volatilidade possível dentre os fundos disponíveis no mercado brasileiro.
vedada a cobrança de taxa de performance2, com exceção de quando se tratar de fundo
destinado a investidor qualificado.
Os fundos referenciados DI devem identificar em sua denominação o seu indicador
de desempenho.

2

Percentual sobre o ganho que o fundo obteve acima de um Ideterminado índice previamente definido.

As condições são as seguintes:
Ter 80%, no mínimo, de seu patrimônio liquido representado por títulos de

emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil. Títulos e valores
mobiliários de renda fixa cujo emissor esteja classificado na categoria baixo risco de
crédito ou equivalente, com classificação por agência de classificdção de risco no Pais.
No mínimo, 95% da carteira devem ser compostas por ativos fi nanceiros de
forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do indicador de desempenho

benchmark escolhido.
A atuação nos mercados de derivativos deve ser restrita à realização de

operações com o objetivo de proteger posições detidas à vista, até o limite dessas.
Estes fundos podem ser adicionalmente classificados como de Longo Prazo

quando o prazo médio de sua carteira for superior a 365 dias.
Os Fundos de Renda Fixa, de um modo geral, devem possuir no mínimo 80%

da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação
da taxa de juros doméstica ou taxa de inflação,
Tais fundos podem ser adicionalmente classificados como de Longo Prazo

quando o. prazo médio de sua carteira for superior a 365 dias.
A ANBID subdivide esta categoria em quatro subclasses:

- Renda Fixa — são os que tern como objetivo buscar a rentabilidade em ativos
ou derivativos de renda fixa pré-fixados. Não são permitidos.neste fundo, investimentos
com risco de renda variável, de indices de preços e de moeda estrangeira.
No mínimo, 80% do Patrimônio Liquido aplicado em títulos federais ou títulos
privados de baixo risco de crédito, segundo agencia certificadora localizada no pais. Não
permite alavancagem.

- Renda Fixa Crédito — Difere do Fundo em Renda Fixa, classificado
anteriormente por poder aplicar em títulos de renda fixa de qualquer risco de crédito. Não

são permitidos nestes fundos, investimentos com risco em renda variável, de indices de
preços e de moeda estrangeira. Não permite alavancagem.

- Renda Fixa Multi-indices — Possui investimentos em ativos de renda fixa de
qualquer risco de credito, incluindo estratégias que impliquem exposição de renda variável
de indices de preços.
Não permite investimentos em renda variável, moeda estrangeira e não

possibilita alavancagem.
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- Renda Fixa Alavancados — Diferencia-se de um Fundo Multi-indices apenas
por fazer alavancagem.
Nos Fundos Cambiais; devem possuir no mínimo 80% da carteira em ativos
relacionados diretamente, ou através do uso de derivativos, à variação de preços de moeda
estrangeira.
Estes fundos podem ser adicionalmente classificados como de Longo Prazo

quando o prazo médio de sua carteira for superior a 365 dias. Podem cobrar taxa de
performance.
Os Fundos Cambiais são divididos nas seguintes categorias para a ANBID:

- Indexados Dólar ou Euro — busca acompanhar o índice do Dólar ou Euro, não
permite alavancagem.

- Cambial Dólar — busca ultrapassar a performance do dólar, não permite
álavancagem.
- Cambial Dólar com alavancagem - busca ultrapassar a performance do dólar,
permitindo alavancagem.
- Cambial outros — aplica em uma ou mais moedas estrangeiras, não podendo
usar alavancagem.
- Cambial outros com alavancagem - aplica em uma ou mais moedas
estrangeiras, podendo usar alavaricagem.
Os fundos classificados como de ações devem possuir no mínimo 67% da
carteira em ações admitidas à negociação no mercado A. vista de bolsa de valores ou
entidades do mercado de balcão organizado. Não há restrições ao uso de derivativos e
permite cobrar taxa de performance.
As subcategorias dos Fundos de Ações definidas pela ANBID para esta "classe

CVM" são:
- Fundos Ibovespa ou IBX Indexado - tem como objetivo replicar o
comportamento do Ibovespa ou do IBX, não podendo fazer alavancagem.

- Fundo Ibovespa Ativo — 0 objetivo de ultrapassar o retorno do Ibovespa ou do
IBX, não se podendo utilizar de alavancagem.
- Fundo Ibovespa Ativo com Alavancagem — objetivo de ultrapassar o retorno
do Ibovespa, podendo utilizar alavancagem.
Em Fundo de Ações Setoriais, aplicam seus recursos em ações de empresas de
um único setor da economia. Os dois tipos de Fundos de Ações Setoriais classificados pela
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ANBID são os de Telecomunicações e de Energia. Os Fundos Setoriais de outros setores
que não os mencionados acima enquadram-se em Fundos de Ações Outros.
Os Fundos de Ações Outros não possuem um índice explicito para comparação
de desempenho. 0 gestor possui liberdade para compor a carteira do fundo, porém, a meta
é sempre ser superior ao índice Ibovespa. Podem ser com ou sem alavancagem.
Nos Fundos de Divida Externa, devem aplicar no mínimo 80% de seu
patrimônio em títulos representativos da divida externa de responsabilidade da União,
sendo permitido aplicar 20% do patrimônio em outros títulos de crédito no mercado
internacional. Somente este tipo de fundo pode adquirir títulos representativos da divida

externa de responsabilidade da Unido. Podem cobrar taxa de performance.
Os Fundos Multimercados podem possuir políticas de investimentos que
envolvam vários fatores de risco, sem compromisso de concentração em nenhum fator em
especial.
A ANBID divide os Fundos Multimercados em seis subclasses:

- Balanceados — sua estratégia é a diversificação e o deslocamento tático entre
as várias classes de ativos no curto pram, não podem ser alavancados.
0 administrador deve estabelecer com qual "mix" de ativos o fundo deve ser
comparado, o que podemos chamar de benchmark composto. A política de investimento
determina o percentual que o fundo vai aplicar nas determinadas classes de ativos. Este
percentual pode varia para cima ou para baixo conforme as expectativas do cenário futuro
de cada ativo.
Os fundos, a seguir, diferenciam-se dos Fundos Balanceados por não possuir
uma alocação neutra, podendo movimentar-se livremente entre as classes de ativos, são
eles classificados como: Sem Alavancagem e Sem Renda Variável, Sem Alavancagem e
com Renda Variável, Com Alavancagem e Sem Renda Variável, Com Alavancagem e
Com Renda Variável.

- Fundo Capital Protegido — são fundos que buscarii retornos em mercados de
risco, mas protegem o capital inicial. Se a rentabilidade do mercado de risco for negativa, o
investidor tem o principal aplicado preservado, em contrapartida, se a rentabilidade do
mercado de risco for positiva, o investidor tem o beneficio de parte desta rentabilidade.
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3.4 Regras de Movimentação

Os fundos geralmente apresentam valor mínimo para aplicação, valor mínimo
para movimentação ou resgate e valor mínimo de permanência.
As regras de valor mínimo de aplicação servem para selecionar investidores,
principalmente para adequar a taxa de administração ou um risco elevado.
0 valor mínimo de resgate ou valor mínimo de permanência servem como um

controle adicional, evitando que um investidor possua um elevado montante de recursos
por apenas um curto espaço de tempo, aplique em um fundo de horizonte de longo prazo
estes recursos de curto prazo.
0 valor mínimo de movimentação visa evitar que -o investidor atrapalhe o
processo de gerenciamento dos recursos, obrigando os gestores, diariamente, ao comprar e
vender títulos de longo prazo.
3.5 Tributação

A tributação sempre incide sobre o rendimento do investidor, nunca sobre os
ganhos nas operações realizadas pelo fundo.
Até 31 de dezembro de 2004, a aliquota era de 20% sobre o rendimento obtido
em qualquer fundo. Para incentivar o alongamento dos prazos, o governo estabeleceu um
novo sistema de tributação.
Nos fundos de renda variável, a aliquota de Imposto de Renda caiu de 20% para
15%, a partir de 2005. Na renda fixa de longo prazo, as aplicações de até seis meses pagam
uma aliquota de 22,5%; de seis a um ano, 20%; de um ano a dois, 17,5%; e, fmalmente,
acima de dois anos, 15%.
No caso dos fundos de renda fixa, o investidor só terá acesso a essa tributação
menor se seus recursos ficarem aplicados em um fundo de longo prazo.
Nos Fundos de Curto Prazo, só existem duas aliquotas: 22,5%, para as
aplicações de até seis meses; e 20%, para os prazos superiores a isso.
O responsável pelo recolhimento do IR na fonte é o administrador do fundo.
A cpmF é cobrada no momento da aplicação, sobre o montante debitado na
conta corrente do investidor, dado que a CPMF é um imposto que incide sobre os débitos
em conta corrente.
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Não haverá incidência de CPMF quando o administrador do fundo comprar
títulos para a carteira do fundo ou quando comprar cotas de outros fundos.

Outra mudança tributária importante foi feita com o funcionamento da Conta
Investimento. Desde outubro de 2004, é possível trocar de investimentos sem pagar a
CPMF.
As aplicações feitas a partir da conta investimento não pagam CPMF, no
entanto, os investimentos feitos antes da nova regulamentação, quando resgatados, voltam
para a conta corrente e dai direcionados para a Conta Investimento, pagando CPMF nesta
passagem.
Os investimentos feitos a partir de 10 de outubro de 2004, quándo resgatados,
serão direcionados para a Conta Investimento, podendo ser reaplicados sem a incidência de
CPMF.
A partir de 1° de outubro de 2006, todo o estoque de investimentos feitos
anteriormente a 10 de outubro de 2004 poderá ser resgatado e direcionado para a Conta
Investimento, podendo ser reinvestido sem a cobrançá. de CPMF.
As medidas tomadas pelo governo têm como objetivo estimular aplicações de
longo prazo, ou seja, aplicações cujos prazos médios dos títulos são superiores a 365 dias
para financiamento da divida pública e redução de moeda em circuláção no mercado a fim
de evitar a inflação . As instituições tiveram que se adequar As carteiras de Fundos de
Investimentos para atender As exigências do mercado, tendo que adquirir títulos de maior
prazo, consequentemente, ocorrendo aumento do risco nas carteiras.
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4 ANÁLISE DOS -RESULTADOS
Com base na série de dados cedidos por e-mail, foram avaliados os
desempenhos das carteiras de investimentos, com os resultados disponibilizados conforme
abaixo:
Tabela 02

Desempenho dos Fundos de Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO: RENDA
FIXA
NOME
BRADESCO FAQ MACRO RF
ITA0 FRANCES RF FIF
REAL FI RENDA FIXA MIX VAN GOGH

UBB HF RENDA FIXA
BB RENDA FIXA 10 MIL FICFI

SELIC

Período
4/1/2000 a 01/04/2005
4/1/2000 a 01/04/2005
4/1/2000 a 01/04/2005
4/1/2000 a 01/04/2005
4/1/2000 a 01/04/2005
4/1/2000 a 01/04/2005

Rent. Média
Rent. Ac.
142,64%
0,18%
154,01%
0,19%
136,49%
0,17%
114,89%
0,15%
118,83%
0,15%
145,44%
0,07%
-

Desvio Padrão
0,0006
0,0005
0,0004
0,0245
0,0006
0,0001

Ind. Sharpe
2,3950
3,1192
3,3185
0,0365
1,7047
-

De acordo com a classificação da Anbid, estes fundos constam na categoria
Renda Fixa.
Verifica-se que o Fundo Real FT RF Mix Van Gogh, analisado no período de
04/01/2000 a 01/04/2005, possui a rentabilidade acumulada no período de 136,49%, sendo
a sua rentabilidade média de 0,17% ao dia. 0 desvio padrão, avaliado em 0,0004,
representa a volatilidade mais baixa entre os fundos de mesma classificação. A maior
rentabilidade acumulada é observada no Fundo hail Francês RF FIF, totalizando 154,01%
no período, porém, o desvio padrão resultou em 0,0005, refletindo no Índice de Sharpe de
3,1192. Nota-se que este fundo foi o Único que superou o acumulado do índice selic, de
145,44% no período.
De modo geral, constata-se, através da Figura 07, que, em 2002, os investidores
sacaram seus recursos em meio as perdas impostas a alguns fundos que até então eram
considerados muito seguros, como as carteiras atreladas ao CDI.
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Figura 07 — Evolução do Patrimônio Liquido dos Fundos de Investimento Renda Fixa.

As desvalorizações foram conseqüência da marcação a mercado dos ativos. No
último dia fail de maio, o BC e a CVM decidiram pela antecipação da medida de marcação
a mercado dos papéis em carteira mantidos pelos fundos de investimento, que estavam
depreciados, especialmente os títulos de prazos Mais longos. A data da obrigatoriedade de
marcação a mercado estava agendada para setembro e foi antecipada para maio de 2002.
Segundo dados da Anbid, o maior volume em saídas foi contabilizado em 2002,
quando R$ 63,825 bilhões em recursos deixaram o setor. Mesmo os administradores que
marcavam a mercado perderam, porque os preços dos títulos caíram e tiveram de ser
contabilizados por todos.
0 fundo com pior desempenho no período foi o Bradesco FAQ Macro RF, o
qual teve o Índice de Sharpe negativo, juntamente com o acumulado do fundo no periodo.
Conforme visto na Figura 07, o Fundo Bradesco FAQ Macro RF e o Unibanco
FIF Renda Fixa foram muito afetados no período de marcação a mercado em meados de
maio de 2002, impactando diretamente nas volatilidades das carteiras. 0 retorno auferido
para cada unidade de risco no Fundo Bradesco FAQ Macro foi negativo, sendo necessária
uma análise mais detalhada para verificar o- motivo da rentabilidade negativa na
composição de sua carteira.
0 Fundo UBB FIF Renda Fixa, apesar da volatilidade significativa, de 0,0245,
apresentou o Índice de Sharpe positivo, de 0,0365, e a rentabilidade acumulada, de
114,89%, no período de 04/01/2000 a 01/04/2005.
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Com o melhor desempenho definido para o Fundo Real FT Renda Fixa Van
Gogh, destacamos o comportamento do mesmo em relação às oscilações do mercado,
através da reta característica expressa na figura 08.
Reta Característica - Real Fl Renda Fixa Mix Van Gogh
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Figura 08 — Reta Característica do Fundo de Investimento Real FI Renda Fixa Mix Van Gogh.
Fbnte: Autor da obra

A reta característica do Fundo hall Francês RF obtida a partir da equação
Y =-7,47E-05+1,1682X, em que o coeficiente Beta (3

)

é 1,1682, representa que a

rentabilidade do fundo varia quando o benchmark oscila em uma unidade. Ou seja, caso
ocorra uma valorização de 10% do benchmark, a expectativa de rentabilidade é de 11%. 0
coeficiente Beta (13) representa o grau de inclinação da reta e o risco sistêmico, sendo que
os valores superiores a (1) são considerados mais agressivos, devido ao seu risco
sistemático ser superior ao seu benchmark 0 coeficiente Alfa (a) de (-0,00007) indica o

intercepto da reta característica, refletindo o retorno da carteira quando o retorno do
benchmark menos o ativo livre de risco, neste caso o índice de poupança, seja nulo.
Com o coeficiente Alfa (a) de (-0,00007), observa-se que, quando o retorno da
taxa Se lic em relação ao indic- e de poupança resultar em zero, o fundo responderá
negativamente.
Na Tabela 03 estão relacionados os fundos classificados como DI, pela Anbid,
no qual se destaca o Fundo 'tail Special Referencial DI Fl pelo melhor resultado.
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Tabela 03

Desempenho dos Fundos DI
CLASSIFICAÇÃO: DI
NOME
BRADESCO FAQ HIPERFUNDO DI
ITA0 SPECIAL REFERENCIADO DI Fl
REAL FIQFI REF DI PRIORITY VAN
GOGH
UNIBANCO DI PREMIUM

BB REFERENCIADO DI LP 50 MIL FICFI
CDI

Período
4/7/2000 a 01/04/2005
4/1/2000 a 01/04/2005

Rent. Ac.
86,58%
149,29%

4/1/2000 a 01/04/2005
4/1/20,00 a 01/04/2005
4/1/2000 a 01/04/2005
4/1/2000 a 01/04/2005

133,18%
124,15%
134,03%
144,51%

Rent. Media Desvio Padrão
0,0003
0,05%
0,0003
0,06%

Ind. Sharpe
0,3755
0,8855

0,0005
0,0275
0,0004
0,0001

0,4504
0,0077
0,6763

0,06%
0,06%
0,06%
0,07%

-

0 Fundo Rail Special Referencial DI F1 destacou-se por sua rentabilidade
acumulada, de ,149,29%, no período de 04/01/2005 a 01/05/2005, sendo a rentabilidade
média, de 0,06% a.d, o desvio padrão relativamente baixo, de 0,003, e o Índice de Sharpe
de 0,8855.
0 Fundo Bradesco FAQ Hiperfimdo DI possui o período de análise de
04/07/2000 a 01/05/2005, com a rentabilidade acumulada de 86,58%, sendo a média de
0,05% a.d. 0 desvio padrão é de 0,0003, baixo comparado com os demais, porém, o Índice
de Sharpe é de 0,3755.
Outro fundo de destaque foi o BB Referenciado DI LP 50 mil FIC F1, corn a
rentabilidade acumulada, de 134,03%, baixa volatilidade representada pelo desvio padrão
de 0,0004, todavia, superior ao Fundo hail Special e Índice de Sharpe de 0,6763, não

deixando de demonstrar boa relação entre seu risco e retorno. ,
Nota-se que novamente o fundo administrado pelo Unibanco não obteve bom
resultado, com rentabilidade acumUlada no Fundo tJnibanco DI Premium, de 124,15%,
menor rentabilidade em relação ao período de análise, desvio padrão de 0,0275,
mostrando-se com volatilidade superior em relação aos outros fundos da mesma categoria
de análise e o Índice de Sharpe menor, da mesma forma que demonstrado na categoria
Renda Fixa.
Através da Figura 09, verifica-se a evolução do patrimônio liquido dos Fundos
Investimento e o impacto negativo da marcação a mercado a partir de maio de 2002.
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Figura 09 — Evolução do Patrimônio Liquido dos Fundos de Investimento DI.

Fonte: Autor da obra

Com a superioridade em relaçao aos resultados obtidos, o Fundo Rail Special
Referencial DI FL está representado pela reta característica:
Reta Característica

-

!tau Special Referenciado Dl

Y = -0,00008+1,3553X
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0,0040

Prem io Risco
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Figura 10 — Reta Característica do Fundo de Investimento Ita- ti Special Referenciado DI.

Fonte: Autor da obra

0,0006
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A reta característica do Fundo Itaú Special Referenciado DI apresenta-se
levemente inclinada, com o coeficiente Alfa (a5 de (-0,00008), demonstra que o retomo da
carteira sera negativQ quando o retorno médio do benchmark (CDI) menos o ativo livre de
risco (poupança) resultar em zero.

0 coeficiente Beta 3) resulta em 1,35, representando que, para cada 1% de
variação da carteira de mercado, este fundo possui a expectativa de retorno de 1,3%.
Possui risco sistanico considerado mais alto comparando com a carteira de mercado. Este
(

acréscimo do risco é resultado da marcação a mercado, em que as rentabilidades oscilaram
nas proximidades de maio de 2002 até a adequação do mercado.
Os Fundos de

Invqstimento estão

classificados pela

ANBID

COMO

Multiinercados e obtiveram os resultados de acordo com a Tabela 04.
Tabela 04
Desempenho dos Fundos Multimercados
CLASSIFICAÇÃO:
MULTIMERCADO

Período

NOME
BRADESCO FIF MAIS
ITA0 PRIVATE SPECIAL FIF
ABN AMR() Fl MULTIMERCADO
1?ICIC

FAC UNICLASS MULTIGESTOR
PT TM

BB ALOCACAO MODERADO
PR1VATP

SEL1C

a 01/04/2005
4/1/2000 a 01/04/2005
4/1/2000 a 01/04/2005
4/1/2000 a 01/04/2005
6/11/2002 a 01/04/2005
4/1/2000 a 01/04/2005
4/1/2000

Rgnt. Ac.

Rent.
Média

Desvio
Paddio

Ind.
Sharpe

148,99%

0,07%

0,0002

1,2447

145,80%

0,07%

0,0002

1,7354

122,55%

0,06%

0,0010

0,2065

136,32%

0,07%

0,0007

54,00%

0,07%

0,0004

0,3665
0,8219

145,44%

0,07%

0,0001

-

O Índice de Sharpe de maior resultado foi para o Fundo hail Private Special

FIF, com a rentabilidade acumulada de 145,80, desvio padrão de 0,0002 e .indice de Sharpe
1,7354. Mesmo com rentabilidade acumulada superior, 148,99%, o Fundo Bradesco FIF
Mais possui o desvio padrão sutilmente superior, interferindo no resultado final do Índice
de Sharpe, de 1,2447.
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A reta característica do Fundo hail Private Special FIF, classificado como de
multimercado pela Anbid, segue representada abaixo:

Reta Característica - !tau Private Special FIF
Y = -8,15E-06+1,034X
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Figura 11 — Reta Característica do Fundo de Investimento Haft Private Special FIF.
Fonte: Autor da obra

A reta característica, , representada pela equação Y = -8,15E-06+1,034X,

demonstra, através do coeficiente Beta (0) de 1,034, que o • retorno da carteira de
investimento a cada unidade de variação da taxa Se lic, representando o benchmark, o
fundo em qu- estão varia 1,03% em sua rentabilidade. 0 coeficiente Alfa (a), ( -0,000008),
responde negativo quando a carteira de mercado resultar em zero.
Exibidos na Tabela 04, sde• fundos considerados cambiais pela classificação
Anbid, com os seguintes resultados avaliados:
Tabela 05

Desempenho dos Fundos Cambiais
CLASSIFICAÇÃO: CAMBIAL
NOME

BRADESCO PRIME FAQ DE Fl

Período

Rent.
Média

Rent. Ac.

Desvio

Padrão

Ind.
Sharpe

20/5/03 a 01/04/05

-9,43%

-0,02%

0,0066

(0,0891)

99,22%

0,06%

. 0,0092

0.01 79

ABN AMR° Fl CAMBIAL PRIVATE

4/1/2000 a 01/04/2005
4/1/2000 a 01/04/2005

122,55%

0,06%

0,0010

0,2065

UNIBANCO PRIVATE CAMBIAL

4/1/2000 a 01/04/2005

69,99%

0,05%

0,0104

0,0054

BB CAMBIAL DÓLAR ESPECIAL '

4/1/2000 a 01/04/2005

128,18%

0,07%

47,41%

0,03%

CAMBIAL
ITAO HEDGE CAMBIAL FICFI

DOLAR

4/1/2000 a 01/04/2005

-

0,0082
-

0,0097

0.0315
-
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0 melhor desempenho, com base nos fundos em análise, foi o Fundo Abn
Amro Cambial Private, corn o Índice de Sharpe de 0,2065, muito superior aos demais,
indicando uma gestão diferenciada da carteira de investimentos. 0 desvio padrão, de
0,0010, também demonstrou pouca volatilidade desta carteira, apesar da rentabilidade
acumulada de 122,55 não ser a maior dentre os analisados. Devido A. baixa volatilidade do
Fundo Abn Amro . Cambial Private em relação aos demais, apontada na Tabela 04 pelo
desvio padrão, o risco desta carteira é considerado, conseqüentemente, inferior e mais

rentável.
A seguir, a reta característica do Fundo Abn Amro Cambial Private, de melhor
desempenho entre os fundos analisados da categoria cambial:

Reta Característica - Abn Amro Cambial Private
Y = 0,0002-0,0114X
0,0200

•

0,0150

Prêm io Risco

0,0100
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0,0000
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(0,0100)

•
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(0,0400)

(0,0200)
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Figura 12 — Reta Característica do Fundo de Investimento Abn Amro Cambial Private.
Fonte: Autor da obra

A reta característica do Fundo Abn Amro Cambial Private, representada pela
equação Y = 0,0002-0,0114X, exibe o coeficiente Beta (13) de (-0,0114), indicando que a
carteira possui característica defensiva, demonstrando menor sensibilidade na variação do
seu benchmark. Dentro desse cenário, os fundos DI apresentaram um rendimento médio no
Ines de 1,00% e os de Renda Fixa, 0,83%. No acumulado do ano, esses fundos registram
valorização média de 6,62% e 6,10%, respectivamente. Verifica-se que, no ano de 2002, os
fundos cambiais foram ótimas opções de rentabilidade, decorrente de valorização do dólar,
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mediante as incertezas do mercado em ano de eleições presidenciais, marcação a mercado
e crise da Argentina, Risco Pais bastante elevado frente ao mercado internacional.
Relaciona-se, na Tabela 05, avaliação dos fundos classificados de ações pela
Anbid:
Tabela 06

Desempenho dos Fundos de Ações
CLASSIFICAÇÃO: AÇÕES

'

NOME
BRADESCO FIQ DE FIA
ITAÕ ACE DIVIDENDOS FITVM
ABN AMR() FIAÇÕES ETHICAL
UNIBANCO FIA PRIVATE DIVIDENDOS
BB AÇÕES DIVIDENDOS
IBOVESPA

Período
4/1/2000 a 01/04/2005
4/1/2000 a 01/04/2005
12/11/2001 a 01/04/2005
4/4/2001 a 01/04/205
22/7/2002 a 01104/2005
4/01/2005 a 01/04/2005

Rent.

Desvio

40,83%
383,33%
154,32%

Média
0,04%
0,13%
0,12%

Ind. Sharpe
Padrão
(0,0010)
0,0158
0,0787
0,0109
0,0563
0,0141

244,26%

0,13%

0,0128

0,0712

253,65%
58,14%

0,19%
0,05%

0,0121
0,0193

0,1259

Rent. Ac.

-

0 maior Índice de Sharpe foi obtido pelo Fundo BB Ações Dividendos, porém,

o período analisado se deu a partir de 22/07/2002 a 01/04/2005, para obedecer aos critérios
de seleção que garantam maior confiabilidade'do resultado mediante o período analisado,
foi considerado o melhor Índice de Sharpe o Fundo hail Ace Dividendos.
0 Fundo hail Ace Dividendos Fitvm obteve Índice de Sharpe de 0,0787, desvio
padrão de 0,0109; demonstrando risco superior comparado aos fundos anteriormente

analisados. Contudo, a rentabilidade acumulada é de -383,33% no período de 04/1/2000 a
01/04/2005, demonstrando superioridade em relação as categorias de fundo analisadas.
A reta característica do Fundo hail Ace Dividendos é a seguinte:
Reta Característica - ltau Ace Dividendos

Y=

0,0008+0,3767X
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••

Prêm io Risco

0,0400
0,0200
0,0000
(0,0200)

••
• *

••

•

4te

•

••

•• •

•.•• ••••

(0,0400)

•

(0,0600)
(0,0800)
(0,1500)

(0,1000)

(0,0500)

0,0000

0,0500

Retorno Benchmark - Retorno Livre de Risco

Figura 13 — Reta Característica do Fundo de Investimento hail Ace Dividendos.
Fonte: Autor da obra

0,1000
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Com a equação da reta característica de Y= 0,0008+0,3767X, percebe-se que o
coeficiente Beta

(e), de 0,3767, demonstra-se defensivo em relação' às variações do Índice

Bovespa; todavia, a cada oscilação na rentabilidade do Ibovespa, a expectativa de retorno
do Fundo hail Ace Dividendos é de 0,3% superior.
Verifica-se que os desvios padrões dos fundos classificados como de ações, de
modo geral, apresentou maiores oscilações comparados com as outras categorias de
Fundos de Investimento, revelando risco superior, porém, com uma boa gestão de carteira,
podem-se obter excelentes ganhos de capital.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
0 presente trabalho teve como objetivo principal analisar o desempenho dos
Fundos de Investimento através do Índice de Sharpe, tomando como referência os Bancos
do Brasil, Bradesco, Itaú, Abn Amro Real e Unibanco, verificando a melhor decisão de
investimento entre as categorias, Renda-fixa,DI, Multimercado, Cambial e Ações.
A indústria de fundos no Brasil apresenta constante evolução, sendo a categoria
de renda fixa a de maior destaque, com 33% do patrimônio liquido aplicado em fundos no
pais e 19% aplicados em fundos DI. A partir disso, conclui-se que o perfil do investidor
brasileiro predominantemente conservador.
Na análise dos Fundos de Renda Fixa, pode-se observar o resultado negativo no
Índice de Sharpe do Fundo Bradesco Faq Macro Renda Fixa e desvio padrão superior

comparado aos fundos em ações, portanto, havendo quebra de paradigma de que os Fundos
de Renda Fixa são isentos de risco.
Durante o período de cinco anos, diversas medidas foram adotadas pelo

governo brasileiro, a regra de marcação a mercado adotada em 31 de maio de 2002 foi a
que mais impactou nas categorias de Fundos de Renda Fixa e DI. A marcação a mercado
inserida para dar maior transparência as negociações, uma vez que os títulos são
contabilizados a preço de mercado, teve como conseqüência o aumento do risco associado
aos Fundos de Renda Fixa e DI, conforme visto na análise de investimentos através do
aumento do desvio padrão.
Na situação de rendimentos negativos devido A. regra de marcação a mercado,
muitos investidores resgataram seu capital investido concretizando posições de perda ou de
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ganho menores, assim, ocorreu redução significativa no patrimônio liquido dos Fundos de
Renda Fixa e DI, como pode ser visualizado nas Figuras 07 e 09.
0 melhor desempenho entre os Fundos de Renda Fixa foi o Fundo Real Renda
Fixa Mix Van Gogh, que obteve melhor resultado no Índice de Sharpe, apesar de não
possuir a maior rentabilidade acumulada obtida pelo Fundo hail Francês Renda Fixa, que
foi o imico entre os analisados que superou a taxa Selic acumulada no período.
Nos Fundos DI, o Fundo Unibanco DI Premium apresentou a maior
volatilidade, resultado da política de marcação a mercado, da mesma maneira em que foi
•
afetado na categoria Renda Fixa.
No Índice de Sharpe, o melhor resultado foi obtido pelo Fundo Rail Special
Referenciado DI, o qual, mais uma vez, foi o Arlie() a ultrapassar o seu benchmark o CDI.
Em Fundos Multimercados, o Fundo hail Private Special e o Fundo Bradesco
FIF Mais foram os que tiveram suas rentabilidades acumuladas superiores a SELIC e o

Fundo lid' Private Special foi superior também em seu desempenho.
Na classificação cambial, a melhor performance foi a do Fundo Abn Amro
Cambial Private, com o Índice de Sharpe superioir, apesar da rentabilidade acumulada ser
inferior a do Fundo BB Cambial Dólar Especial, entretanto, a volatilidade do mesmo
refletiu na queda do seu desempenho. De urn modo geral, a rentabilidade desta categoria
foi superior a taxa de cambio acumulada neste período. 0 melhor desempenho dos Fundos
Cambiais no período analisado ocorreu a partir de 2002, quando a cotação do dólar estava
em ascensão.
Na categoria de ações, o Fundo hail Ace Dividendos foi o de melhor
desempenho no período de 04/01/2000 a 01/01/2005, demonstrando superioridade no
índice de desempenho e na rentabilidade acumulada.
De um modo geral, verificou-se a excelente performance da administração de
carteiras de investimentos, do Banco Itaó, que obteve os melhores resultados neste estudo
mediante as classificações Ações, DI e Multimercados, justificando as melhores posições
nos rankings divulgados pela mídia.
Apesar dos incentivos do governo por meio da aliquota de IR diferenciada de
15% em Fundos de Ações, não houve procura significativa nesta categoria de investimento
principalmente pelos fechamentos negativos do Ibovespa neste ano de 2005. Os melhores
resultados desta categoria foram obtidos em 2003 e 2004.
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No presente momento, os Fundos de Investimento Renda Fixa e DI são as
melhores opções de investimento devido As incertezas do cenário politico e econômico do
Brasil.
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