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RESUMO 
 

O objetivo primário deste trabalho é verificar se os fundos de investimento em ações brasileiros 

criaram valor, medido pelo alpha de Jensen, dentro do período selecionado. Em seguida, busca-

se identificar os fatores determinantes dessa criação de valor.  Utilizando a metodologia 

desenvolvida por Jensen (1968), inicialmente foram separados os fundos que geram alphas 

significativos dos que não geram. Os benchmarks de mercado utilizados foram Ibovespa e IBRx 

e as taxas livres de risco foram Taxa Selic, CDI e Poupança. A conclusão foi que os fundos de 

ações brasileiros, nos períodos estudados, não foram capazes de gerar alpha, 

independentemente do benchmark ou da taxa livre de risco. No entanto, os resultados foram 

piores quando comparados com o IBRx. Após esse processo, foi utilizada uma regressão cross 

section para encontrar quais as variáveis significativas para geração de alpha. Concluiu-se que 

quanto maior o fundo, maior o alpha gerado. No entanto, quanto mais velho o fundo e quanto 

maior a taxa de administração menor será o alpha gerado. Por fim, para gestores que geram 

alphas positivos, cada unidade adicional de risco gera valor e, para gestores com alpha negativo, 

cada unidade adicional de risco destrói valor. 

 

Palavras-Chave: Alpha, fundos de investimento, fundos de ações, persistência de performance, 

“hot hands”, “icy hands” 

 

ABSTRACT 

The primary objective of this work is to answer if Brazilian equity funds were capable of 

creating value, as measured by Jensen’s alpha, during the selected period. After that it tried to 

identify the significate factors to value creation. Using the methodology developed by Jensen 

(1968), funds with significant alphas were separated from funds without them. The market 

portfolios used as benchmarks were Ibovespa and IBRx and the risk free rates were CDI, Selic 

and Account Savings (poupança). Regardless of the risk free rate or market portfolio, results 

obtained indicated that Brazilian equity mutual funds were not capable of generating alphas. 

Nevertheless, when compared with IBRx, mutual funds’ performance was even worse. After 

going through this process, a cross section regression was used to find the alpha generating 

significant variables, and the conclusion was that the larger the fund, the greatest the alpha it 
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would generate. However, the older the fund and the higher the fees, the lower the alpha 

generated. Finally, for fund managers with positive significant alphas, risk was positively 

correlated with performance and for the ones with negative significant alphas, risk was 

negatively correlated with performance.  

 

Key Words: Alpha, mutual funds, equity funds, performance persistence, hot hands, icy hands 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Todos os anos, rankings de fundos de investimento são compilados e divulgados. Fundos com 

bons resultados anunciam em seus materiais de propaganda seus desempenhos de maneira 

destacada e aqueles sem bons rendimentos buscam métricas que minimizem seus resultados 

ruins. De maneira direta ou indireta, investidores estão dispostos a atuar com essa informação 

relativa de desempenho (Hendricks, Patel e Zeckhauser, 1993, p. 1, tradução nossa). 

Desta forma, a pergunta básica a ser respondida é se existem gestores com capacidades 

superiores de escolha de ativos, e se essa capacidade adicional consegue gerar retornos 

anormais, via gestão ativa. 

Desde o famoso trabalho de Jensen (1968), diversos estudos acadêmicos têm discutido o tema 

e, apesar de ainda existir alguma controvérsia, a maioria tem concluído que a gestão ativa não 

é capaz de gerar valor consistentemente.  Os poucos fundos capazes de gerar valor, também 

apelidados de “hot hands”, não o fazem por períodos superiores a um ano. No entanto, quando 

um fundo apresenta desempenho ruim, este costuma persistir por períodos mais prolongados, 

evento conhecido como “icy hands”. 

De maneira geral, os principais fatores que influenciam a geração de valor dos fundos são o seu 

tamanho e seus custos. Fundos muito grandes acabam enfrentando custos de hierarquia e 

problemas para entrar e sair de posições, dada a liquidez dos mercados. Adicionalmente, fundos 

de gestão ativa costumam cobrar taxas maiores, justamente para pagar equipes de research e 

seus gestores, com supostas habilidades adicionais de escolha de investimentos. No entanto, os 

retornos adicionais não costumam ser suficientes para superar os custos adicionais. 

O objetivo primário deste trabalho é testar se os fundos de investimento em ações brasileiros 

criaram valor, medido pelo alpha de Jensen, dentro do período selecionado.  Em seguida, busca-

se identificar os fatores determinantes dessa criação de valor.  

Este trabalho se diferencia de outros devido ao tamanho do período analisado. Foram testados, 

ano a ano desde 2000, os fundos de ações que existiam no ano de 2014.  

 O trabalho está estruturado em 3 capítulos. No Capítulo 1, apresentamos alguns 

trabalhos acadêmicos já desenvolvidos na área. No Capítulo 2, apresentamos nossa Base de 

dados e Metodologia. No Capítulo 3, apresentamos os resultados obtidos. Completam este 

trabalho as Considerações Finais, as Referências Bibliográficas. 

 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 
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Este referencial teórico está separado em artigos internacionais e artigos nacionais e dentro 

dessa separação está dividido cronologicamente. Esta divisão permite acompanhar as evoluções 

das discussões sobre o tema. 

Existe uma preocupação fundamental, da perspectiva do investidor, relacionada à avaliação de 

desempenho de carteiras com risco. Segundo Jensen (1968), esse conceito tem pelo menos duas 

dimensões: 

1. A habilidade do portfolio manager ou analista de aumentar os retornos 

da carteira através do sucesso na projeção dos preços de ativos; 

2. A habilidade do portfolio manager de minimizar, através de 

diversificação eficiente, o tamanho do “risco não sistemático” carregado pela 

carteira. 

Apesar de ter concluído que os gestores de fundos são competentes para minimizar o risco não 

sistemático, Jensen (1968) não encontrou evidências de que os 115 fundos estudados no período 

de 1945 a 1964 foram capazes de, na média, gerar retornos adicionais aos retornos esperados 

por uma estratégia de buy and hold. Adicionalmente, concluiu que nenhum fundo, 

individualmente, foi capaz de desempenhar significativamente melhor do que o esperado pelo 

mero acaso. O autor também encontrou evidências da predominância de aversão ao risco nos 

mercados de capitais e concluiu que, contanto que os investidores percebessem o risco dos 

diversos ativos, e suas expectativas estivessem na média corretas, ativos mais arriscados 

deveriam render mais do que ativos menos arriscados. 

Grinblatt e Titman (1989) concluíram que pode existir performance superior nos retornos 

brutos, principalmente em fundos de crescimento agressivo e fundos com baixo patrimônio 

líquido. No entanto, esses fundos também apresentaram as maiores taxas e seu rendimento 

líquido não exibiu performance anormal.  

Hendricks, Patel e Zeckhauser (1993) encontraram alguma evidência de persistência de 

performance nos fundos e concluíram que, no período de 1975 a 1988, ganhos foram possíveis. 

Isso ocorreu ao se investir nos fundos com melhor performance recente, chamados também de 

“hot hands”. A estratégia de selecionar apenas os fundos com melhores retornos dos últimos 4 

trimestres teve, no período seguinte, desempenho acima da média de retornos de todos os 

fundos mútuos, porém apenas marginalmente melhor que os benchmarks. Adicionalmente, 

encontraram evidências de “icy hands”, o contrário das hot hands, no qual, fundos com 

desempenho inferior tendem a permanecer, no curto prazo, na mesma situação. 

Volkman e Wohar (1995) estudaram 322 fundos, no período de 1980 a 1989, e concluíram que 

a performance foi negativamente relacionada ao tamanho do fundo e às taxas de administração. 

Chevalier e Ellison (1997) estudaram as carteiras de 449 fundos mútuos americanos, nos meses 

de setembro e dezembro no período de 1983 a 1993. Devido à relação não linear convexa entre 

captação e performance, concluíram que existiam incentivos para os gestores dos fundos 

tomarem ações que aumentassem o influxo de recursos nos fundos. Gestores com má 

performance no ano corrente, tinham incentivo a tomar mais risco para tentar melhorar seus 

resultados e assim obter mais captações líquidas, enquanto gestores com bom desempenho 

tendiam a tomar menos risco. 

Cahart (1997) encontrou evidências de persistência de performance na indústria de fundos, 

porém esta durou por apenas um ano. Ou seja, os fundos com melhores performances no último 

ano tiveram um retorno esperado maior que a média para o ano corrente, mas isso não ocorreu 

para os próximos. No entanto, fundos com baixa performance tendiam a repeti-la por períodos 

superiores a um ano.  
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Lemak e Satish (1996) encontraram uma relação positiva entre tempo de gestão e desempenho. 

Adicionalmente, Golec (1996) concluiu que gestores com mais de 7 anos tinham melhor 

desempenho ajustado pelo risco. Por outro lado, Porter e Trifts (1998) e Fortin, Michelson e 

Wagner (1999) não encontraram relação entre tempo de gestão e performance. 

Chevalier e Ellison (1999) estudaram o mercado de trabalho para gestores de fundos mútuos 

utilizando dados de 1992 a 1994. Os autores concluíram que devido ao formato da relação 

demissão-performance, gestores mais jovens podiam ter incentivos a deter menos riscos não 

sistemáticos em suas carteiras, seguir o efeito manada em alguns setores populares, e por isso 

deter portfólios mais convencionais. 

Chen, Jegadeesh e Wermers (2000) estudaram os ativos dos portfólios de fundos mútuos 

americanos, de 1975 a 1995, e analisaram as operações de trading desses fundos. Chegaram à 

conclusão de que as ações escolhidas pelos fundos não apresentaram desempenho superior às 

ações não detidas por eles. No entanto, as ações recentemente compradas pelos fundos tendiam 

a ter melhores performances que as ações vendidas recentemente, incluindo todos os tipos de 

ações (ex: large caps, small caps, ações de valor e crescimento). Também evidenciaram que 

fundos que operavam com mais frequência possuíam alguma capacidade adicional na escolha 

de ações. E, por último, que a persistência de performance dos fundos está associada ao efeito 

momentum das ações. 

Kallberg, Liu e Trzcinka (2000) estudaram o mercado de fundos de Real Estate Investment 

Trusts (REIT) entre 1986 e 1998. Os autores concluíram que os gestores desse tipo de fundo 

especializado conseguiam gerar valor através da estratégia ativa. Adicionalmente, encontraram 

evidência de que os gestores ativos realizavam maiores alphas e que quanto maior o gestor 

maior o alfa. 

Wermers (2000) estudou a performance da indústria de fundos mútuos nos EUA no período de 

1975 a 1994. O autor concluiu que os fundos mútuos apresentaram retornos brutos 

aproximadamente 1,3% superiores aos de um índice geral de mercado, e uma parcela de 0,7% 

desse retorno adicional podia ser explicado pelas habilidades superiores de escolha de ações. 

No entanto, os retornos líquidos desses fundos eram inferiores aos de um índice geral de 

mercado em 1%, sendo que boa parte da pior performance estava associada aos custos de 

transação e à necessidade de manter caixa e ativos líquidos no portfólio, para suprir eventuais 

saques. 

Becker, Stan e Vaughan (2001) fizeram uma simulação histórica onde criaram administradores 

hipotéticos que seguiam exatamente a mesma estratégia, com as mesmas habilidades e intervalo 

de tempo, mas com tamanhos diferentes. Concluíram que não existia um tamanho de fundo 

ótimo, pois a capacidade de agregar valor caía invariavelmente conforme o fundo crescia. 

Chen et Al (2004) investigaram os efeitos da escala na performance de fundos de gestão ativa. 

Os autores concluíram que os retornos dos fundos, antes ou depois de taxas e despesas, 

declinavam com o tamanho do fundo. Esse efeito foi mais forte em fundos que investiam em 

ações de pequenas companhias, ou em ações ilíquidas, sugerindo que esse efeito adverso está 

relacionado à liquidez. Stein (2002) definiu como custo de hierarquia, o fato que grandes 

organizações tendiam a ter desempenhos piores do que pequenas, em atividades que exigissem 

o processamento de soft information, que é a informação que não pode ser verificada por 

ninguém, além do agente que gerou a informação. Além do efeito da liquidez, os autores 

sugeriram que a existência desse custo de hierarquia, em fundos muito grandes, prejudica seus 

retornos. 
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Kacperczyk, Sialm e Zhen (2005) estudaram a concentração dos portfólios na indústria de 

fundos mútuos americanos no período de 1984 a 1999. A tese central foi a de que 

administradores de fundos com maiores habilidades podiam deter portfólios mais concentrados 

para se aproveitarem de possíveis vantagens informacionais. Suportando o valor de 

administração ativa, os autores concluíram que, entre gestores com carteiras concentradas em 

poucas indústrias, a habilidade de investimento e performance foram superiores, mesmo 

considerando os retornos líquidos.  

Cuthberson, Nitzche e Sullivan (2008) estudaram as habilidades de gestores ingleses, utilizando 

uma base de dados de mais de 900 fundos, no período de 1975 a 2002. Encontraram evidências, 

que não podiam ser atribuídas apenas à sorte, da existência de habilidades diferenciadas de 

escolha de ações, mas apenas para um pequeno grupo de gestores. Adicionalmente, 

encontraram evidências de que os piores gestores desempenharam mal devido à sua 

incapacidade de escolher boas ações e não por falta de sorte. 

Barras, Scaillet e Wermers (2010) estudaram os retornos mensais de 2076 fundos ativos de 

ações, durante o período de 1975 a 2006. Seus resultados indicaram que 75,4% dos fundos eram 

considerados “zero alpha”, ou seja, possuíam boas habilidades de escolha de ações e geravam 

alphas brutos, mas o retorno em excesso apenas pagava as taxas cobradas. Outros 24% geravam 

alpha negativo e, por fim, apenas 0.6% conseguiam gerar alphas positivos. Adicionalmente, 

encontraram evidência de que a proporção de bons gestores caiu drasticamente no período. 

No mercado brasileiro, Braga (2002) se baseou na razão entre o valor patrimonial e o preço da 

ação (VPA/P) para estudar o retorno real e o risco de carteiras de investimento durante o período 

de 1990 a 1998. De maneira geral, a carteira composta por ações com VPA/P elevado (ações 

de valor) apresentou retornos reais e risco superiores aos da carteira com VPA/P mais baixo 

(ações de crescimento). No entanto, o retorno ajustado pelo risco, medido pelo índice de Sharpe 

das carteiras de valor foram melhores. 

Rochman e Eid Jr. (2006) estudaram 699 fundos de investimentos abertos no período de 2001 

a 2006, com o objetivo de verificar a geração de valor e os determinantes de alpha. Encontraram 

evidência de que a gestão ativa, de fundos de ações e de fundos multimercados, agrega valor 

aos investidores.  No entanto, para fundos de renda fixa e cambiais, não encontraram evidência 

de geração de valor pelos gestores. Em relação aos determinantes de alpha, concluíram que 

fundos maiores geram mais alpha. 

Kutchukian, Eid Jr. e Dana (2010) estudaram o comportamento de manada, devido à heurística 

de ancoragem de preços, nos fluxos de fundos de investimento no Brasil, no período de 2005 a 

2009. Encontraram forte evidência de comportamento de manada em gestores de fundos de 

ações com estratégia ativa. As evidências encontradas ainda suportam que o comportamento de 

manada se dá de maneira heterogênea entre os grupos, suportando a hipótese de finanças 

comportamentais de que a informação (ou racionalidade) não é homogênea. Contudo, 

encontraram pouca evidência de que os investidores utilizam a ancoragem de preços em suas 

decisões de investimento. 

 

2. BASE DE DADOS E METODOLOGIA 
 

2.1 Bases de Dados  
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Em julho de 2014, a indústria de fundos brasileira tinha um Patrimônio líquido sob gestão de 

R$ 2,6 trilhões. Segue abaixo tabela com a divisão do PL da indústria por categoria de fundos: 

 

Os fundos utilizados para este estudo são os classificados dentro da categoria de fundos 

“Ações”, com as seguintes classificações ANBIMA: 

1. Ações Dividendos: Fundos cuja carteira investe somente em ações de empresas 

com histórico de dividend yield (renda gerada por dividendos) consistente ou que, na 

visão do gestor, apresentem essas perspectivas. 

2. Ações Setoriais: Fundos que investem em empresas pertencentes a um mesmo 

setor ou conjunto de setores afins da economia. 

3. Ações Ibovespa Ativo: Fundos que utilizam o Ibovespa como referência, tendo 

objetivo explícito de superar este índice. 

4. Ações IBRx Ativo: Fundos que utilizam o IBRx ou IBRx -50 como referência, 

tendo o objetivo explícito de superá-lo. 

5. Ações Small Caps: Fundos cuja carteira investe no mínimo 90% em ações de 

empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBRx. 

6. Ações Sustentabilidade/ Governança: Fundos que investem somente em 

empresas que apresentam bons níveis de governança corporativa ou que se destacam 

em responsabilidade social e sustentabilidade empresarial no longo prazo.  

7. Ações Livres: Outros fundos que não se enquadram nas categorias anteriores.  

Os dados, relativos aos fundos de investimento, utilizados para o trabalho foram retirados da 

Bloomberg, no dia 27/09/2014. A base inicial continha 1901 fundos. Foram retirados dessa 

amostra 1.111 fundos exclusivos, definidos como aqueles com menos de 10 cotistas, restando 

apenas 790 fundos. Por fim, foram retirados os fundos com data de início após 31/12/2010, 

restando, portanto, apenas 502 fundos. 

Após separar os 502 fundos existentes e ativos em setembro de 2014, o estudo buscou separar 

ano a ano, desde o ano 2000, os fundos que existiam na época. 

Distribuição do PL

Categoria de Fundos  Total (R$ Milhões)  Total (%) 

Curto Prazo                 129.415 5%

Referenciado DI                 333.895 13%

Renda Fixa                 745.735 29%

Multimercados                 497.143 19%

Cambial                      2.574 0%

Dívida Externa                      1.000 0%

Ações                 205.648 8%

Previdência                 364.675 14%

Exclusivo Fechado                   13.970 1%

FIDC                   65.480 3%

Imobiliário                   46.524 2%

Participações                 140.387 5%

Off Shore                   57.261 2%

Total 2.603.708 100%

Tabela 1: Distribuição do PL dos fundos em Julho/2014 

Fonte: Anbima 
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Desta forma, a análise do estudo considerou doze amostras de dados contendo: 

1. Fundos Existentes desde Jan/2000 

2. Fundos Existentes desde Jan/2001 

3. Fundos Existentes desde Jan/2002 

4. Fundos Existentes desde Jan/2003 

5. Fundos Existentes desde Jan/2004 

6. Fundos Existentes desde Jan/2005 

7. Fundos Existentes desde Jan/2006 

8. Fundos Existentes desde Jan/2007 

9. Fundos Existentes desde Jan/2008 

10. Fundos Existentes desde Jan/2009 

11. Fundos Existentes desde Jan/2010 

12. Fundos Existentes desde Jan/2011 

Apesar de este trabalho estar sujeito ao viés de sobrevivência, esta limitação existe em outros 

trabalhos sobre o tema sem influenciar seu poder conclusivo.  

 

2.2 Metodologia  
 

O modelo utilizado em nossa análise foi igual àquele proposto por Jensen (1968). Este modelo 

utiliza o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e avalia a performance de fundos 

através da seguinte regressão: 

𝑅𝑃𝑡 −  𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑝 + 𝛽𝑝(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝜀𝑃𝑡 

Onde: 

𝑅𝑃𝑡 = 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟í𝑡𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑃, 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚ê𝑠 

𝑅𝑓𝑡 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝐿𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 

𝛼𝑝 = Alpha que representa o retorno incremental médio do portfólio  

𝛽𝑝 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑃𝑡, 𝑅𝑀𝑡 )

𝑉𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑅𝑚𝑡)
=  𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑃  

𝑅𝑀𝑡 = 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜, 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚ê𝑠 

𝜀𝑃𝑡 = 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙, 𝑚é𝑑𝑖𝑎 0 𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑃𝑡  

Usaremos como proxy de Taxa Livre de Risco três taxas diferentes: 

1. Taxa SELIC Efetiva 

2. Taxa dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) 

3. Taxa da poupança para depósitos feitos até 03/05/2012 

A taxa SELIC efetiva é a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no 

Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Em outras palavras é a taxa para 

bancos emprestarem e tomarem recursos no overnight, utilizando títulos públicos como 

lastro da operação.  
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Os Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI) são títulos emitidos pelos bancos como 

forma de aplicação ou captação de recursos no overnight. As transações são fechadas por 

meio eletrônico e registradas na Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos 

(CETIP). 

Ambas as taxas possuem risco parecido e suas cotações tem uma correlação muito próxima 

de um como pode ser percebido no gráfico abaixo.  

Gráfico 1: Taxa Selic x Taxa CDI desde 2000 

 

No entanto, esse resultado não é verdadeiro quando se compara a Selic com a poupança. Nesse 

caso, percebe-se que a Taxa Selic foi superior à poupança em todo o período analisado, mas 

que a diferença entre elas vem diminuindo com o passar do tempo como se observa abaixo. 
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Gráfico 2: Taxa CDI x Poupança 

 

As taxas da Selic efetiva foram retiradas do Sistema Bloomberg e as taxas de poupança foram 

retiradas do site do Banco Central do Brasil (Banco Central do Brasil, 2014). 

Usaremos como proxy do Retorno do portfólio de mercado dois índices diferentes, cujos preços 

foram retirados do sistema Bloomberg: 

1. Índice Ibovespa 

2. Índice IBRx 

O Ibovespa é o mais importante indicador de desempenho médio das cotações das ações 

negociadas na Bolsa de valores. É formado pelas ações com maior volume negociado nos 

últimos meses. Atualmente possui 68 acões em sua composição. 

O índice IBRx é um índice da bolsa de valores composto pelas cem ações mais negociadas na 

Bolsa de Valores. 

Desde 2000, o desempenho do IBRx foi superior ao desempenho do índice Ibovespa conforme 

podemos observar abaixo. 
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Gráfico 3: índice Ibovespa x índice IBRx 

 

  

 

Este trabalho produziu, portanto, quatro grupos de resultados para as análises das onze bases de 

dados: 

1. Selic x Ibovespa - Resultados utilizando Taxa Livre de Risco = Selic e Índice de 

Mercado = Ibovespa 

2. Poupança x Ibovespa - Resultados utilizando Taxa Livre de Risco = Poupança e 

Índice de Mercado = IBRx 

3. Selic x IBRx - Resultados utilizando Taxa Livre de Risco = Selic e Índice de 

Mercado = IBRx 

4. Poupança x IBRx - Resultados utilizando Taxa Livre de Risco = Poupança e 

Índice de Mercado = IBRx 

 

Depois de determinados os alphas significativos ao nível de 10%, os determinantes de alpha 

foram analisados. Foi usada a regressão cross section com o método MQO para regredir o alpha 

de Jensen de cada fundo contra as seguintes variáveis 

 

1. Tamanho do Fundo medido como o Ln (Patrimônio Líquido). Foi utilizado o 

Patrimônio Líquido do fundo no dia 29/08/2014. Segundo Chen et al (2004), a 

performance de um fundo é negativamente afetada pelo seu tamanho. Era esperada uma 

relação negativa entre tamanho do fundo e sua performance. 

 

2. Idade do Fundo medida em anos. Lemak e Satish (1996) encontraram uma 

relação positiva entre tempo de gestão e performance e Golec (1996) concluiu que 

gestores com mais de 7 anos tinham melhor performance ajustada pelo risco. Era 

esperada uma relação positiva entre idade do fundo e sua performance. 
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3. Taxa de administração do fundo. Uma taxa de administração mais alta permite 

que o gestor do fundo tenha mais recursos para pesquisa, possibilitando gerar alpha. No 

entanto, estudos como os de Cahart (1997) e Volkman e Wohar (1995) mostraram que 

as taxas de administração impactavam negativamente a performance dos fundos. Era 

esperada uma relação negativa entre Taxa de Administração e performance do fundo. 

 

4. Desvio padrão da diferença entre o retorno mensal do fundo e da taxa livre de 

risco. Segundo Jensen (1968), ativos arriscados deveriam render mais que ativos menos 

arriscados, portanto, era esperada uma relação positiva entre alpha e risco. 

Para cada fundo foram utilizadas as seguintes regressões: 

𝛼𝑝 = 𝛽0 + 𝛽1. 𝐿𝑛(𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜) + 𝛽2. (𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒) + 𝛽3. 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎çã𝑜𝑝

+  𝜀𝑝 

𝛼𝑝 = 𝛽0 + 𝛽1. 𝐿𝑛(𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜) + 𝛽2. (𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒) + 𝛽3. 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎çã𝑜𝑝

+ 𝛽4. 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜𝑝 +  𝜀𝑝 

A diferença entre as regressões foi a inserção da variável de controle desvio padrão. 

Também foi testado, utilizando as variáveis dummy abaixo, se a estratégia de investimento, 

utilizando a Classificação ANBIMA, era capaz de influenciar no desempenho do fundo.  

a. 𝑎𝑐𝑜𝑒𝑠𝑑𝑖𝑣𝑝 = 1 se Ações Dividendos e zero caso contrário 

b. 𝑎𝑐𝑜𝑒𝑠𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒𝑝 = 1 se Ações Livre e zero caso contrário 

c. 𝑎𝑐𝑜𝑒𝑠𝑖𝑏𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑝 = 1 se Ações Ibovespa Ativo e zero caso contrário 

d. 𝑎𝑐𝑜𝑒𝑠𝑖𝑏𝑟𝑥𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑝 = 1 se Ações IBRx Ativo e zero caso contrário 

O modelo utilizado para essa regressão foi: 

𝛼𝑝 = 𝛽0 + 𝛽1. 𝐿𝑛(𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜) + 𝛽2. (𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒) + 𝛽3. 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎çã𝑜𝑝

+ 𝛽4. 𝑎𝑐𝑜𝑒𝑠𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒𝑝 + 𝛽5. 𝑎𝑐𝑜𝑒𝑠𝑖𝑏𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑝+ + 𝛽3. 𝑎𝑐𝑜𝑒𝑠𝑖𝑏𝑟𝑥𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑝 + 𝜀𝑝 

 

 

3. RESULTADOS 
 

Seguem abaixo as estatísticas básicas de nossa base de dados: 

Tabela 2: Fundos existentes e ativos em 2014 

Fonte: Elaboração Própria 

Tipo de Fundo Número de fundos % da amostra PL médio (R$ mil) Idade Média (anos) Tx. de adm. média(%)

Ações Dividendos 35 7% 147,319                   8.44                              2.36                                   

Ações Livres 209 42% 122,579                   8.45                              2.34                                   

Ações Setoriais 71 14% 87,542                     9.41                              2.06                                   

Ações Ibovespa Ativo 117 23% 64,406                     10.32                            2.67                                   

Ações IBRx Ativo 28 6% 149,030                   13.54                            2.04                                   

Ações Small Caps 20 4% 94,679                     8.95                              2.48                                   

Ações Sustentabilidade/ Governança 22 4% 49,770                     7.87                              2.30                                   

Todos 502 100% 102,963                   9.30                              2.37                                   
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A primeira pergunta que queríamos responder era se a gestão ativa seria capaz de adicionar 

valor. As tabelas abaixo apresentam os resultados obtidos para os períodos analisados com um 

nível de significância de 10%. 

Devido à similaridade entre os resultados obtidos utilizando a taxa Selic e a Taxa dos 

certificados de depósito interbancário (CDI), apresentaremos apenas os resultados utilizando a 

Taxa Selic. 

Tabela 3: Taxa Livre de Risco = Selic e Índice de Mercado = Ibovespa 

 

Fonte: Elaboração Própria 

*Com uma significância de 5%, não foi possível rejeitar a hipótese de a média ser igual a zero em nenhum dos casos. 

 Os resultados acima mostram que no período anterior a 2008, e no ano de 2011, os 

fundos não foram capazes de gerar valor. Pelo contrário, a proporção de fundos com alpha 

significativo negativo foi maior do que com alpha significativo positivo e os alphas médios 

anuais foram negativos, significando destruição de valor. Nos anos de 2009 e 2010 os resultados 

se invertem e é possível afirmar que os fundos geram valor. 

Tabela 4: Taxa Livre de Risco = Poupança e Índice de Mercado = Ibovespa 

 

Fonte: Elaboração Própria 

*Com uma significância de 5%, não foi possível rejeitar a hipótese de a média ser igual a zero em nenhum dos casos. 

Ano

Número de fundos com 

alpha significativo 

positivo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

positivo médio

Número de fundos com 

alpha significativo 

negativo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

negativo médio

Total de 

Fundos 

Alpha significativo 

médio*

P-valor alpha 

significativo 

Médio

2000 13                                         21% 0.56% 23                                         37% -0.54% 62            -0.14% 38.72%

2001 13                                         17% 0.57% 25                                         33% -0.54% 76            -0.16% 38.36%

2002 12                                         14% 0.52% 27                                         31% -0.55% 86            -0.22% 37.00%

2003 7                                            6% 0.49% 29                                         26% -0.62% 112          -0.40% 32.54%

2004 8                                            7% 0.50% 29                                         24% -0.61% 121          -0.37% 33.31%

2005 7                                            5% 0.53% 39                                         26% -0.71% 148          -0.52% 33.69%

2006 16                                         9% 0.59% 44                                         26% -0.69% 171          -0.35% 37.09%

2007 13                                         6% 0.58% 51                                         25% -0.72% 206          -0.45% 35.39%

2008 26                                         9% 0.67% 68                                         23% -0.72% 299          -0.33% 37.47%

2009 112                                       30% 0.78% 52                                         14% -0.58% 368          0.35% 35.47%

2010 77                                         18% 0.70% 63                                         15% -0.63% 419          0.10% 39.54%

2011 58                                         12% 0.74% 58                                         12% -0.82% 502          -0.04% 39.86%

Ano

Número de fundos com 

alpha significativo 

positivo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

positivo médio

Número de fundos com 

alpha significativo 

negativo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

negativo médio

Total de 

Fundos 

Alpha significativo 

médio*

P-valor alpha 

significativo 

Médio

2000 15                                         24% 0.67% 21                                         34% -0.54% 62            -0.04% 39.83%

2001 16                                         21% 0.63% 23                                         30% -0.54% 76            -0.06% 39.70%

2002 19                                         22% 0.56% 23                                         27% -0.52% 86            -0.03% 39.84%

2003 13                                         12% 0.52% 28                                         25% -0.60% 112          -0.25% 37.28%

2004 15                                         12% 0.53% 28                                         23% -0.60% 121          -0.21% 38.01%

2005 10                                         7% 0.62% 39                                         26% -0.71% 148          -0.44% 36.17%

2006 18                                         11% 0.65% 41                                         24% -0.71% 171          -0.30% 38.22%

2007 15                                         7% 0.64% 48                                         23% -0.72% 206          -0.40% 36.95%

2008 29                                         10% 0.73% 67                                         22% -0.72% 299          -0.28% 38.35%

2009 123                                       33% 0.83% 48                                         13% -0.57% 368          0.44% 33.16%

2010 96                                         23% 0.74% 57                                         14% -0.64% 419          0.22% 38.24%

2011 89                                         18% 0.72% 50                                         10% -0.79% 502          0.18% 39.14%
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Os resultados encontrados, quando são utilizadas as taxas de poupança, seguem a mesma lógica 

dos resultados encontrados utilizando a taxa Selic. No entanto, são ligeiramente melhores.  

Tabela 5: Taxa Livre de Risco = Selic e Índice de Mercado = IBRx 

 

Fonte: Elaboração Própria 

*Com uma significância de 5%, não foi possível rejeitar a hipótese de a média ser igual a zero em nenhum dos casos. 

 Os resultados acima mostram que, quando comparados com o índice IBRx, os resultados 

são muito piores. Os fundos de investimento não foram capazes de gerar valor em relação a 

esse índice em nenhum dos períodos analisados. Mesmo assim, é possível destacar uma ligeira 

melhora no desempenho desses fundos no período após 2008. 

Tabela 6: Taxa Livre de Risco = Poupança e Índice de Mercado = IBRx 

 

Fonte: Elaboração Própria 

*Com uma significância de 5%, não foi possível rejeitar a hipótese de a média ser igual a zero em nenhum dos casos. 

De maneira geral, os fundos não conseguiram apresentar desempenho superior aos seus 

benchmarks de mercado. No entanto, em todos os casos, quando o benchmark utilizado é o 

índice Ibovespa, os resultados apresentados são melhores do que quando é utilizado o índice 

IBRx. Esse resultado já era esperado, considerando que o IBRx teve desempenho superior ao 

índice Ibovespa durante todo o período. 

Adicionalmente, o Índice Ibovespa é o Benchmark de Renda Variável mais conhecido no 

Brasil. Isso pode ser comprovado pela quantidade superior de fundos com classificação 

ANBIMA Ibovespa Ativo contra fundos com classificação ANBIMA IBRx Ativo. O primeiro 

possuía 123 fundos ativos contra 28 fundos ativos do segundo em Agosto/2014. É razoável, 

portanto, esperar que os fundos tentem obter alpha em cima do Ibovespa. 

Outro ponto importante, sustentado pelos resultados apresentados, é que os resultados são 

melhores quando o benchmark de Taxa Livre de Risco é a Poupança. Este resultado também já 

Ano

Número de fundos com 

alpha significativo 

positivo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

positivo médio

Número de fundos com 

alpha significativo 

negativo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

negativo médio

Total de 

Fundos 

Alpha significativo 

médio*

P-valor alpha 

significativo 

Médio

2000 3                                            5% 0.55% 37                                         60% -0.76% 62            -0.66% 14.51%

2001 3                                            4% 0.53% 37                                         49% -0.76% 76            -0.66% 14.35%

2002 3                                            3% 0.50% 43                                         50% -0.72% 86            -0.64% 14.26%

2003 2                                            2% 0.48% 48                                         43% -0.67% 112          -0.62% 18.14%

2004 2                                            2% 0.53% 51                                         42% -0.70% 121          -0.65% 15.67%

2005 1                                            1% 0.49% 69                                         47% -0.73% 148          -0.71% 25.56%

2006 8                                            5% 0.55% 67                                         39% -0.73% 171          -0.59% 31.11%

2007 6                                            3% 0.48% 80                                         39% -0.75% 206          -0.66% 28.70%

2008 12                                         4% 0.63% 106                                       35% -0.80% 299          -0.66% 29.11%

2009 61                                         17% 0.77% 114                                       31% -0.78% 368          -0.24% 38.30%

2010 37                                         9% 0.71% 124                                       30% -0.80% 419          -0.45% 34.91%

2011 31                                         6% 0.71% 156                                       31% -0.93% 502          -0.65% 29.53%

Ano

Número de fundos com 

alpha significativo 

positivo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

positivo médio

Número de fundos com 

alpha significativo 

negativo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

negativo médio

Total de 

Fundos 

Alpha significativo 

médio*

P-valor alpha 

significativo 

Médio

2000 5                                            8% 0.61% 37                                         60% -0.76% 62            -0.60% 21.62%

2001 6                                            8% 0.57% 39                                         51% -0.76% 76            -0.58% 22.69%

2002 5                                            6% 0.54% 50                                         58% -0.73% 86            -0.62% 17.24%

2003 4                                            4% 0.55% 52                                         46% -0.70% 112          -0.61% 20.30%

2004 4                                            3% 0.63% 50                                         41% -0.70% 121          -0.60% 21.48%

2005 6                                            4% 0.52% 69                                         47% -0.74% 148          -0.63% 30.29%

2006 11                                         6% 0.58% 69                                         40% -0.75% 171          -0.56% 32.88%

2007 8                                            4% 0.59% 79                                         38% -0.76% 206          -0.64% 30.87%

2008 13                                         4% 0.70% 108                                       36% -0.83% 299          -0.67% 30.09%

2009 76                                         21% 0.77% 112                                       30% -0.84% 368          -0.19% 39.10%

2010 54                                         13% 0.72% 116                                       28% -0.86% 419          -0.36% 37.60%

2011 42                                         8% 0.74% 149                                       30% -0.93% 502          -0.56% 32.72%
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era esperado, considerando que as taxas de poupança foram menores que a Taxa Selic durante 

todo o período analisado. 

Durante o ano de 2008, eventos importantes, dentre eles a quebra da Lehman Brothers, o 

colapso da AIG, a corrida ao Reserve Primary Fund, um grande fundo de Money Market 

americano, e a dificuldade para aprovar o Troubled Asset Relief Program (TARP), que era um 

programa americano de compra de ativos, transformaram o que parecia ser uma disjunção 

financeira leve, em uma crise financeira bastante severa (Mishkin, 2010).  

Esses eventos trouxeram enorme volatilidade para os mercados e, segundo o National Bureau 

of Economic Research (NBER, os EUA entraram em recessão em dez/2007 e saíram em 

junho/2009. 

Dada a severidade dos eventos acima descritos, os mercados financeiros globais ficaram 

disfuncionais e uma onda de venda desordenada de ativos causou o colapso nos preços de ativos 

e uma forte diminuição da liquidez (Mishkin (2010)). 

Esse período de alta volatilidade dos mercados impactou os retornos dos fundos de investimento 

de maneira bastante severa e por isso o período de Dez/2007 a Junho/2009 foi excluído da 

amostra e os alphas recalculados. Os resultados são apresentados abaixo. 

Tabela 7: Taxa Livre de Risco = Selic e Índice de Mercado = Ibovespa 

Fonte: Elaboração Própria 

*Com uma significância de 5%, não foi possível rejeitar a hipótese de a média ser igual a zero em nenhum dos casos. 

Os resultados melhoram muito quando o período de Dez/ 2007 a Junho/ 2009 é retirado. Com 

exceção do ano de 2011, os alphas significativos médios apresentados foram positivos. Ainda 

assim, não é possível afirmar que os fundos foram capazes de gerar valor, considerando que em 

2001, o melhor ano da análise, apenas 31% dos fundos obtiveram alpha significativo acima de 

Ano

Número de fundos com 

alpha significativo 

positivo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

positivo médio

Número de fundos com 

alpha significativo 

negativo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

negativo médio

Total de 

Fundos 

Alpha significativo 

médio*

P-valor alpha 

significativo 

Médio

2000 19                                         31% 0.67% 21                                         34% -0.51% 62            0.05% 39.78%

2001 19                                         25% 0.66% 22                                         29% -0.53% 76            0.02% 39.87%

2002 26                                         30% 0.61% 21                                         24% -0.53% 86            0.10% 39.37%

2003 27                                         24% 0.56% 21                                         19% -0.60% 112          0.05% 39.77%

2004 36                                         30% 0.56% 22                                         18% -0.55% 121          0.14% 38.92%

2005 28                                         19% 0.49% 25                                         17% -0.54% 148          0.00% 39.89%

2006 38                                         22% 0.61% 26                                         15% -0.53% 171          0.15% 38.81%

2007 44                                         21% 0.55% 28                                         14% -0.52% 206          0.14% 38.84%

2008 80                                         27% 0.65% 46                                         15% -0.60% 299          0.19% 38.33%

2009 106                                       29% 0.70% 50                                         14% -0.60% 368          0.29% 36.64%

2010 77                                         18% 0.70% 63                                         15% -0.63% 419          0.10% 39.54%

2011 58                                         12% 0.74% 58                                         12% -0.82% 502          -0.04% 39.86%
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0, enquanto 69% dos fundos ou geraram alpha negativo ou alphas não significativamente 

diferentes de zero. 

Tabela 8: Taxa Livre de Risco = Poupança e Índice de Mercado = Ibovespa 

 

Fonte: Elaboração Própria 

*Com uma significância de 5%, não foi possível rejeitar a hipótese de a média ser igual a zero em nenhum dos casos. 

 

Conforme esperado, os resultados utilizando a poupança como Taxa Livre de Risco, foram 

melhores do que quando utilizamos a Taxa Selic, mas ainda assim, não foi possível obter 

evidência clara de geração de valor. 

Tabela 9: Taxa Livre de Risco = Selic e Índice de Mercado = IBRx 

 

Fonte: Elaboração Própria 

*Com uma significância de 5%, não foi possível rejeitar a hipótese de a média ser igual a zero em nenhum dos casos. 

 Os resultados apresentados, com o índice de mercado IBRx, continuam tão ruins quanto 

antes da retirada do período de Dez/2007 a Junho/ 2009. 

Ano

Número de fundos com 

alpha significativo 

positivo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

positivo médio

Número de fundos com 

alpha significativo 

negativo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

negativo médio

Total de 

Fundos 

Alpha significativo 

médio*

P-valor alpha 

significativo 

Médio

2000 21                                         34% 0.78% 19                                         31% -0.50% 62            0.17% 38.73%

2001 24                                         32% 0.72% 22                                         29% -0.50% 76            0.14% 39.07%

2002 32                                         37% 0.68% 19                                         22% -0.49% 86            0.24% 37.11%

2003 35                                         31% 0.61% 17                                         15% -0.59% 112          0.22% 37.63%

2004 41                                         34% 0.62% 20                                         17% -0.55% 121          0.24% 37.08%

2005 45                                         30% 0.53% 24                                         16% -0.53% 148          0.16% 38.38%

2006 54                                         32% 0.62% 24                                         14% -0.48% 171          0.28% 35.53%

2007 54                                         26% 0.61% 25                                         12% -0.51% 206          0.26% 36.32%

2008 96                                         32% 0.70% 44                                         15% -0.62% 299          0.28% 36.70%

2009 122                                       33% 0.76% 48                                         13% -0.62% 368          0.37% 34.81%

2010 96                                         23% 0.74% 57                                         14% -0.64% 419          0.22% 38.24%

2011 89                                         18% 0.72% 50                                         10% -0.79% 502          0.18% 39.14%

Ano

Número de fundos com 

alpha significativo 

positivo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

positivo médio

Número de fundos com 

alpha significativo 

negativo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

negativo médio

Total de 

Fundos 

Alpha significativo 

médio*

P-valor alpha 

significativo 

Médio

2000 8                                            13% 0.57% 36                                         58% -0.79% 62            -0.54% 26.81%

2001 7                                            9% 0.57% 39                                         51% -0.76% 76            -0.56% 25.02%

2002 9                                            10% 0.51% 49                                         57% -0.75% 86            -0.56% 24.08%

2003 11                                         10% 0.49% 47                                         42% -0.74% 112          -0.51% 27.86%

2004 6                                            5% 0.52% 52                                         43% -0.76% 121          -0.63% 19.16%

2005 6                                            4% 0.58% 65                                         44% -0.78% 148          -0.66% 23.30%

2006 13                                         8% 0.65% 69                                         40% -0.72% 171          -0.50% 29.17%

2007 19                                         9% 0.53% 81                                         39% -0.79% 206          -0.54% 30.99%

2008 34                                         11% 0.65% 101                                       34% -0.85% 299          -0.48% 34.54%

2009 53                                         14% 0.70% 112                                       30% -0.86% 368          -0.36% 36.97%

2010 37                                         9% 0.71% 124                                       30% -0.80% 419          -0.45% 34.91%

2011 31                                         6% 0.71% 156                                       31% -0.93% 502          -0.65% 29.53%
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Tabela 10: Taxa Livre de Risco = Poupança e Índice de Mercado = IBRx 

 

Fonte: Elaboração Própria 

*Com uma significância de 5%, não foi possível rejeitar a hipótese de a média ser igual a zero em nenhum dos casos. 

 Mesmo ao utilizar a taxa de poupança, os resultados para o índice IBRx permanecem 

ruins. 

De maneira geral, quando comparados com o benchmark Ibovespa, os fundos analisados 

obtiveram um desempenho sensivelmente melhor do que quando foi utilizado o período cheio. 

Mesmo assim, a média da proporção de fundos que geram alpha positivo significativo foi de 

24% quando foi utilizada a taxa Selic e 30% quando foi utilizada a poupança. Ou seja, a grande 

maioria dos fundos da indústria não foi capaz de gerar alpha positivo significativo. 

Os resultados para os fundos comparados contra o IBRx, usando a Taxa Selic ou a Poupança, 

continuaram tão ruins quanto os resultados anteriores. 

Também foi testado o período até Dez/2007 apenas e os resultados permitem a mesma 

conclusão de que os fundos não foram capazes de gerar valor no período. 

O próximo passo desse trabalho foi achar os determinantes de alpha e para isso foram utilizadas 

as regressões apresentadas na metodologia com as bases de dados completas. Os resultados 

encontrados para a Base de dados sem o período Dez/2007- Junho/2009 foram semelhantes e 

por isso não serão apresentados. 

 Os resultados para a primeira regressão são apresentados abaixo: 

Tabela 11: Determinantes de alpha para Selic x Ibovespa 

Fonte: Elaboração Própria 

Ano

Número de fundos com 

alpha significativo 

positivo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

positivo médio

Número de fundos com 

alpha significativo 

negativo

% da 

amostra

Alpha 

significativo 

negativo médio

Total de 

Fundos 

Alpha significativo 

médio*

P-valor alpha 

significativo 

Médio

2000 10                                         16% 0.68% 36                                         58% -0.79% 62            -0.47% 31.38%

2001 12                                         16% 0.62% 45                                         59% -0.79% 76            -0.49% 29.78%

2002 13                                         15% 0.60% 48                                         56% -0.78% 86            -0.49% 30.28%

2003 17                                         15% 0.55% 44                                         39% -0.78% 112          -0.41% 33.55%

2004 10                                         8% 0.60% 50                                         41% -0.77% 121          -0.54% 27.04%

2005 10                                         7% 0.62% 62                                         42% -0.80% 148          -0.60% 28.45%

2006 20                                         12% 0.63% 66                                         39% -0.82% 171          -0.48% 33.82%

2007 21                                         10% 0.61% 79                                         38% -0.83% 206          -0.52% 32.71%

2008 45                                         15% 0.67% 100                                       33% -0.87% 299          -0.40% 36.53%

2009 66                                         18% 0.73% 111                                       30% -0.88% 368          -0.28% 38.23%

2010 54                                         13% 0.72% 116                                       28% -0.86% 419          -0.36% 37.60%

2011 42                                         8% 0.74% 149                                       30% -0.93% 502          -0.56% 32.72%

Constante Ln(Patrimônio Líquido) Idade(anos) Taxa de Administração R2 Ajustado

Alpha 2000 -0.0282*** 0.0019*** -0.0003*** -0.0005 60.87%

Alpha 2001 -0.0266*** 0.0019*** -0.0003*** -0.0006 59.88%

Alpha 2002 -0.0312*** 0.002*** -0.0001* -0.0006 54.44%

Alpha 2003 -0.0386*** 0.0022*** -0.0001 -0.0004 47.75%

Alpha 2004 -0.0334*** 0.002*** -0.0001 -0.0007 40.74%

Alpha 2005 -0.0475*** 0.0025*** 0 0 21.62%

Alpha 2006 -0.0501*** 0.0028*** -0.0001 0 29.22%

Alpha 2007 -0.0493*** 0.0027*** -0.0001 0.0001 25.82%

Alpha 2008 -0.0465*** 0.0027*** -0.0001 -0.0006 30.41%

Alpha 2009 -0.0233*** 0.0019*** -0.0004*** -0.0009*** 48.06%

Alpha 2010 -0.0368*** 0.0025*** -0.0003*** -0.0008*** 58.54%

Alpha 2011 -0.0385*** 0.0024*** -0.0003*** -0.0006 34.21%
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***= Nível de Significância <=5%, **= Nível de significância <=10% e *= Nível de significância <=15% 

 A variável Ln (Patrimônio líquido) foi significativa e com sinal negativo em todas as 

amostras. A variável Idade (anos) apresentou sinal negativo em quase todas as amostras, mas 

foi significativa em apenas 5 delas. A variável Taxa de Administração foi significativa em 

apenas duas amostras. 

Tabela 12: Determinantes de alpha para Poupança x Ibovespa 

Fonte: Elaboração Própria 

***= Nível de Significância <=5%, **= Nível de significância <=10% e *= Nível de significância <=15% 

 O resultado foi semelhante ao resultado anterior.  

Tabela 13: Determinantes de alpha para Selic x IBRx 

Fonte: Elaboração Própria 

***= Nível de Significância <=5%, **= Nível de significância <=10% e *= Nível de significância <=15% 

 Apesar de as variáveis apresentarem comportamento semelhante aos anteriormente 

apresentados, a aderência do modelo, medida pelo R² ajustado, foi pior.  

Constante Ln(Patrimônio Líquido) Idade(anos) Taxa de Administração R2 Ajustado

Alpha 2000 -0.0338*** 0.0023*** -0.0003*** -0.0004 62.49%

Alpha 2001 -0.0265*** 0.002*** -0.0003*** -0.0004 55.80%

Alpha 2002 -0.0234*** 0.0018*** -0.0003*** -0.0006 59.77%

Alpha 2003 -0.0406*** 0.0024*** -0.0001 -0.0003 53.55%

Alpha 2004 -0.0351*** 0.0022*** -0.0001 -0.0008* 51.56%

Alpha 2005 -0.0519*** 0.0028*** 0 0 24.05%

Alpha 2006 -0.0545*** 0.0031*** -0.0001 0 28.94%

Alpha 2007 -0.0506*** 0.0028*** -0.0001 0 24.77%

Alpha 2008 -0.0491*** 0.0029*** -0.0001 -0.0006 30.67%

Alpha 2009 -0.0213*** 0.0019*** -0.0004*** -0.001*** 48.03%

Alpha 2010 -0.0341*** 0.0024*** -0.0003*** -0.0009*** 55.80%

Alpha 2011 -0.0348*** 0.0023*** -0.0003*** -0.0007** 36.76%

Constante Ln(Patrimônio Líquido) Idade(anos) Taxa de Administração R2 Ajustado

Alpha 2000 -0.0284*** 0.0015*** -0.0001 -0.0586 45.33%

Alpha 2001 -0.0283*** 0.0016*** -0.0002*** -0.0337 46.39%

Alpha 2002 -0.0253*** 0.0013*** -0.0001 -0.0674** 37.88%

Alpha 2003 -0.0287*** 0.0015*** -0.0001 -0.0254 28.74%

Alpha 2004 -0.0331*** 0.0017*** -0.0001 -0.0434 38.27%

Alpha 2005 -0.0387*** 0.0019*** 0 0.0144 11.64%

Alpha 2006 -0.048*** 0.0025*** -0.0001 0.0207 22.11%

Alpha 2007 -0.043*** 0.0022*** 0 -0.0107 16.92%

Alpha 2008 -0.0337*** 0.0017*** 0 -0.0378 12.01%

Alpha 2009 -0.0295*** 0.0019*** -0.0003*** -0.0809*** 29.54%

Alpha 2010 -0.052*** 0.0029*** -0.0002*** 0.0016** 43.63%

Alpha 2011 -0.0372*** 0.0019*** -0.0001** 0.0011** 19.50%
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Tabela 14: Determinantes de alpha para Poupança x IBRx 

Fonte: Elaboração Própria 

***= Nível de Significância <=5%, **= Nível de significância <=10% e *= Nível de significância <=15% 

De maneira geral, os resultados para a primeira regressão mostram que, nos períodos analisados, 

a única variável que apresentou significância de maneira consistente em todas as análises foi o 

Ln (Patrimônio Líquido). Entretanto, essa variável apresentou comportamento distinto do 

esperado pela literatura. Segundo este estudo, alpha tende a ser maior quanto maior for o fundo 

de investimento. A literatura internacional mostra que a capacidade de agregar valor de um 

fundo diminui devido ao seu tamanho. 

Contudo, a literatura internacional se baseia primariamente em fundos de investimentos norte 

americanos e o universo de ações para investimento americano é muito maior que o universo 

de investimento brasileiro. O índice S&P 500, principal índice de ações americano, como o 

próprio nome já diz, contém 500 ações em sua composição, em comparação com 68 ações na 

composição do Ibovespa. A capitalização de mercado do índice S&P 500, em janeiro/2015, por 

exemplo, era 25 vezes maior que a o do índice Ibovespa, sendo que as duas maiores ações do 

índice americano, Apple e Exxon, valiam juntas mais que todo o índice brasileiro. As 10 

maiores empresas do S&P 500 representam apenas 18% de todo o índice e das 500 empresas, 

apenas 15 participam com mais que 1% de todo o índice. As 10 ações com maior capitalização 

de mercado do Ibovespa, que representam apenas 7 empresas (devido as ONs e PNs), 

participam com 60% do índice total. Por esses motivos, é possível afirmar que o mercado de 

ações brasileiras é bastante pequeno quando comparado ao americano e, por isso, no Brasil, 

fundos grandes e pequenos acabam investindo nas mesmas ações. Nesse caso o tamanho do 

fundo acaba sendo um diferencial devido à escala e capacidade de diluir despesas. 

Seguem abaixo duas tabelas com algumas informações sobre os índices. 

Constante Ln(Patrimônio Líquido) Idade(anos) Taxa de Administração R2 Ajustado

Alpha 2000 -0.033*** 0.0019*** -0.0002** -0.0403 49.49%

Alpha 2001 -0.0288*** 0.0016*** -0.0002** -0.0528 41.85%

Alpha 2002 -0.0245*** 0.0012*** 0 -0.0536 25.59%

Alpha 2003 -0.0264*** 0.0013*** 0 -0.0241 20.37%

Alpha 2004 -0.032*** 0.0017*** -0.0001 -0.055 33.82%

Alpha 2005 -0.0436*** 0.0023*** -0.0001 0.0177 15.96%

Alpha 2006 -0.045*** 0.0024*** -0.0001 0.0066 17.82%

Alpha 2007 -0.0474*** 0.0025*** -0.0001 -0.0029 18.05%

Alpha 2008 -0.0333*** 0.0017*** -0.0001 -0.0324 9.46%

Alpha 2009 -0.0332*** 0.0021*** -0.0003*** -0.0573 26.55%

Alpha 2010 -0.0582*** 0.0033*** -0.0002*** 0.0017* 41.32%

Alpha 2011 -0.0402*** 0.0021*** -0.0002*** 0.0012*** 23.29%
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Tabela 15: Índice S&P 500 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Dados retirados do Sistema Bloomberg em 06/01/2015 

 

Tabela 16: índice Ibovespa 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Dados retirados do Sistema Bloomberg em 06/01/2015 

  

Adicionalmente, os maiores fundos de investimento brasileiros ainda são pequenos quando 

comparados com fundos mútuos americanos e por isso podem não sofrer dos custos de 

hierarquia descritos por Chen et al (2004). 

O próximo passo é adicionar a variável de risco, medida como o desvio padrão, da diferença 

entre o retorno mensal do fundo e da taxa livre de risco, à regressão. Seguem abaixo os 

resultados encontrados. 

Posição Ticker Bloomberg Nome Capitalização de Mercado (USD milhões) % do total do índice

1 AAPL UW Equity APPLE INC 623,139                                                                   3.22%

2 XOM UN Equity EXXON MOBIL CORP 382,336                                                                   1.98%

3 MSFT UW Equity MICROSOFT CORP 381,850                                                                   1.97%

4 BRK/B UN Equity BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 362,645                                                                   1.88%

5 GOOGL UW Equity GOOGLE INC-CL A 350,335                                                                   1.81%

6 GOOG UW Equity GOOGLE INC-CL C 350,335                                                                   1.81%

7 JNJ UN Equity JOHNSON & JOHNSON 290,520                                                                   1.50%

8 WMT UN Equity WAL-MART STORES INC 276,066                                                                   1.43%

9 WFC UN Equity WELLS FARGO & CO 275,982                                                                   1.43%

10 GE UN Equity GENERAL ELECTRIC CO 247,038                                                                   1.28%

Total do Índice SPX Index S&P 500 INDEX 19,339,686                                                             100.00%

Posição Ticker Bloomberg Nome Capitalização de Mercado (USD milhões) % do total do índice

1 ABEV3 BS Equity AMBEV SA 90,889                                                                      11.64%

2 ITUB4 BS Equity ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 66,531                                                                      8.52%

3 BBDC3 BS Equity BANCO BRADESCO S.A. 53,175                                                                      6.81%

4 BBDC4 BS Equity BANCO BRADESCO SA-PREF 53,175                                                                      6.81%

5 PETR3 BS Equity PETROBRAS - PETROLEO BRAS 41,256                                                                      5.28%

6 PETR4 BS Equity PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 41,256                                                                      5.28%

7 VALE5 BS Equity VALE SA-PREF 39,503                                                                      5.06%

8 VALE3 BS Equity VALE SA 39,491                                                                      5.06%

9 BBAS3 BS Equity BANCO DO BRASIL S.A. 23,922                                                                      3.06%

10 CIEL3 BS Equity CIELO SA 22,417                                                                      2.87%

Total do Índice IBOV Index BRAZIL IBOVESPA INDEX 781,005                                                                   100.00%
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Tabela 17: Determinantes de alpha para Selic x Ibovespa 

Fonte: Elaboração Própria 

***= Nível de Significância <=5%, **= Nível de significância <=10% e *= Nível de significância <=15% 

 Ao adicionar a variável de controle desvio padrão, os resultados do modelo melhoraram 

significativamente. A variável relacionada ao tamanho apresentou comportamento equivalente 

ao anterior. As variáveis Idade (anos), Taxa de Administração e Desvio Padrão apresentaram 

sinal negativo e foram significativas em quase todos os casos. 

Tabela 18: Determinantes de alpha para Poupança x Ibovespa 

Fonte: Elaboração Própria 

***= Nível de Significância <=5%, **= Nível de significância <=10% e *= Nível de significância <=15% 

O resultado foi semelhante ao resultado anterior.  

Constante Ln(Patrimônio Líquido) Idade(anos) Taxa de Administração Desvio Padrão R2 Ajustado

Alpha 2000 0.0395*** 0.001*** -0.0002*** -0.0008*** -0.7428*** 77.11%

Alpha 2001 0.0394*** 0.001*** -0.0002*** -0.0009*** -0.7423*** 77.24%

Alpha 2002 0.0296*** 0.0012*** -0.0002*** -0.0007*** -0.7065*** 74.99%

Alpha 2003 0.0339*** 0.0011*** -0.0001*** -0.0009*** -0.7895*** 84.51%

Alpha 2004 0.0278*** 0.0011*** -0.0001** -0.001*** -0.6914*** 72.74%

Alpha 2005 N/A 0.0012*** -0.0001* -0.001*** -0.3*** 89.07%

Alpha 2006 -0.0099** 0.0018*** -0.0001*** -0.0008*** -0.293*** 85.43%

Alpha 2007 -0.0088** 0.0016*** -0.0001*** -0.0007*** -0.2955*** 86.67%

Alpha 2008 N/A 0.0014*** -0.0001*** -0.0012*** -0.3183*** 82.31%

Alpha 2009 N/A 0.0017*** -0.0004*** -0.0007*** -0.3879*** 62.30%

Alpha 2010 -0.0227*** 0.0023*** -0.0003*** -0.0007*** -0.2296** 59.37%

Alpha 2011 N/A 0.002*** -0.0002*** -0.0006*** -0.6725* 53.89%

Constante Ln(Patrimônio Líquido) Idade(anos) Taxa de Administração Desvio Padrão R2 Ajustado

Alpha 2000 0.0396*** 0.0013*** -0.0003*** -0.0007** -0.7798*** 77.42%

Alpha 2001 0.0587*** 0.0008*** -0.0003*** -0.0008*** -0.9587*** 79.72%

Alpha 2002 0.0465*** 0.001*** -0.0003*** -0.0007*** -0.8583*** 79.53%

Alpha 2003 0.0391*** 0.001*** -0.0002*** -0.0008*** -0.84*** 86.67%

Alpha 2004 0.0344*** 0.001*** -0.0002*** -0.001*** -0.7517*** 80.03%

Alpha 2005 N/A 0.0014*** -0.0001*** -0.001*** -0.3393*** 90.69%

Alpha 2006 N/A 0.0015*** -0.0001*** -0.0011*** -0.3438*** 88.31%

Alpha 2007 N/A 0.0014*** -0.0001*** -0.001*** -0.3396*** 91.48%

Alpha 2008 N/A 0.0015*** -0.0002*** -0.0013*** -0.0349*** 84.62%

Alpha 2009 N/A 0.0017*** -0.0004*** -0.0008*** -0.3755*** 66.37%

Alpha 2010 N/A 0.0018*** -0.0003*** -0.0008*** -0.5087*** 63.15%

Alpha 2011 N/A 0.002*** -0.0003*** -0.0005* -0.6319*** 56.45%
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Tabela 19: Determinantes de alpha para Selic x IBRx 

Fonte: Elaboração Própria 

***= Nível de Significância <=5%, **= Nível de significância <=10% e *= Nível de significância <=15% 

 O resultado foi semelhante ao resultado anterior. No entanto, no ano de 2000, a variável 

Idade (anos) não foi significativa e no ano de 2011 a variável Taxa de administração também 

não foi significativa. 

Tabela 20: Determinantes de alpha para Poupança x IBRx 

Fonte: Elaboração Própria 

***= Nível de Significância <=5%, **= Nível de significância <=10% e *= Nível de significância <=15% 

 O resultado foi semelhante ao resultado anterior. 

 De maneira geral, a adição da variável de controle desvio padrão melhorou os resultados 

do modelo. Em quase todos os casos, as variáveis apresentaram significância alta e a capacidade 

explicativa do modelo medida pelo R² Ajustado foi bastante satisfatória com resultados 

chegando a até 93% de capacidade de explicação. 

 Os resultados para o tamanho do fundo foram os mesmos, demonstrando que quanto 

maior o fundo, maior a capacidade de gerar alpha.  

Os resultados para a idade do fundo também se mostraram significativos e apresentaram sinal 

negativo em todos os casos, demonstrando que quanto mais velho o fundo, menor sua 

capacidade de geração de valor. Apesar de os estudos sobre tempo de gestão não serem 

totalmente conclusivos, esperávamos uma relação positiva entre tempo de gestão e 

performance. Mais estudos sobre esse tema são necessários.  

Constante Ln(Patrimônio Líquido) Idade(anos) Taxa de Administração Desvio Padrão R2 Ajustado

Alpha 2000 0.0421*** 0.0008*** -0.0001 -0.1098*** -0.838*** 70.09%

Alpha 2001 0.0376*** 0.0008*** -0.0002*** -0.0707*** -0.793*** 68.37%

Alpha 2002 0.0158** 0.0011*** -0.0001*** -0.0671*** -0.5537*** 64.52%

Alpha 2003 0.0237*** 0.0009*** -0.0001*** -0.0523*** -0.6343*** 70.39%

Alpha 2004 0.0266*** 0.0008*** -0.0001** -0.0861*** -0.6899*** 70.48%

Alpha 2005 N/A 0.001*** -0.0001*** -0.0511*** -0.318*** 92.47%

Alpha 2006 N/A 0.0012*** -0.0001*** -0.0689*** -0.3285*** 90.00%

Alpha 2007 N/A 0.0011*** -0.0001*** -0.079*** -0.3295*** 93.56%

Alpha 2008 N/A 0.0011*** -0.0001*** -0.0766*** -0.3371*** 88.60%

Alpha 2009 0.0088** 0.0015*** -0.0003*** -0.0936*** -0.6225*** 66.99%

Alpha 2010 -0.0247*** 0.0022*** -0.0002*** 0.0011* -0.3211*** 67.55%

Alpha 2011 N/A 0.0017*** -0.0001*** 0.0002 -0.7643*** 73.22%

Constante Ln(Patrimônio Líquido) Idade(anos) Taxa de Administração Desvio Padrão R2 Ajustado

Alpha 2000 0.0507*** 0.0008*** -0.0001* -0.1081*** -0.9609*** 78.76%

Alpha 2001 0.0261*** 0.0012*** -0.0002*** -0.0624** -0.6994*** 72.62%

Alpha 2002 N/A 0.0014*** -0.0001*** -0.0683*** -0.3841*** 87.22%

Alpha 2003 0.013*** 0.0011*** -0.0002*** -0.0608*** -0.5008*** 68.91%

Alpha 2004 0.019*** 0.0012*** -0.0001*** -0.0786*** -0.6362*** 74.35%

Alpha 2005 N/A 0.0012*** -0.0001*** -0.0569*** -0.3613*** 92.05%

Alpha 2006 N/A 0.0013*** -0.0001*** -0.0681*** -0.363*** 90.72%

Alpha 2007 N/A 0.0012*** -0.0001*** -0.0786* -0.3621*** 93.43%

Alpha 2008 N/A 0.0013*** -0.0001*** -0.0777*** -0.3698*** 89.83%

Alpha 2009 N/A 0.0016*** -0.0003*** -0.0866*** -0.4549*** 69.52%

Alpha 2010 -0.0246*** 0.0023*** -0.0002*** 0.0012** -0.342*** 76.63%

Alpha 2011 N/A 0.0018*** -0.0002*** 0.0003 -0.7825*** 71.86%



22 
 

Os resultados para a Taxa de administração apresentaram sinal negativo e foram significativos 

em quase todos os casos, demonstrando que quanto maior a taxa de administração do fundo, 

menor sua capacidade de gerar valor. Estes resultados estão de acordo com o esperado pela 

literatura. 

Os resultados para o nível de risco também foram significativos e com sinal negativo 

demonstrando que quanto mais risco os fundos tomam, menor sua capacidade de gerar valor. 

Esse resultado não está de acordo com o esperado. No entanto, como o alpha médio encontrado 

no período foi negativo, é bastante possível que os fundos que destroem valor estejam 

influenciando de maneira negativa esse resultado. Ou seja, como as expectativas dos fundos 

que destroem valor estiveram na média, erradas, cada unidade adicional de risco representou 

destruição de valor. Para tentar resolver esse problema, separamos os fundos com alpha 

positivos e os fundos com alpha negativos e fizemos o estudo separadamente. O estudo foi feito 

apenas para os fundos existentes a partir de 2009, pois são os únicos que contêm pelo menos 

30 observações para fundos com alpha positivo. Os resultados obtidos foram equivalentes, 

portanto apresentaremos apenas os resultados para Selic x Ibovespa. 

Tabela 21: Resultado para alphas positivos para Selic x Ibovespa 

Fonte: Elaboração Própria 

***= Nível de Significância <=5%, **= Nível de significância <=10% e *= Nível de significância <=15% 

 Os resultados para Ln (patrimônio Líquido), Idade (Anos) e Taxa de administração 

permanecem coerentes com os encontrados anteriormente. No entanto, o resultado para o desvio 

padrão ficou positivo. Isso mostra que, para os fundos que geram valor, cada unidade adicional 

de risco acrescenta alpha. 

Tabela 22: Resultado para alphas negativos para Selic x Ibovespa  

Fonte: Elaboração Própria 

***= Nível de Significância <=5%, **= Nível de significância <=10% e *= Nível de significância <=15% 

 Os resultados para Ln (patrimônio Líquido), Idade (Anos) e Taxa de administração 

permanecem coerentes com os encontrados anteriormente. No entanto, o resultado para o desvio 

padrão permaneceu negativo, demonstrando que para os fundos que destroem valor, cada 

unidade adicional de risco diminui o alpha. 

Repetimos esse estudo separando alphas positivos e alphas negativos para a Base de Dados sem 

o período de Dez/2007-Jun/2009. Os resultados foram inconclusivos e por isso não foram 

apresentados. 

Os resultados dos testes, utilizando variáveis Dummy representativas das classificações 

ANBIMA, não foram significativos e não serão apresentados. 

 

 

Constante Ln(Patrimônio Líquido) Idade(anos) Taxa de Administração Desvio Padrão R2 ajustado

Alpha 2009 -0.0215*** 0.0009*** -0.0003 -0.0002*** 0.3382*** 0.2464

Alpha 2010 -0.0249*** 0.0008*** -0.0002*** -0.0003 0.43*** 0.3834

Alpha 2011 -0.0356*** 0.0008*** -0.0003* -0.0007*** 0.692*** 0.5322

Constante Ln(Patrimônio Líquido) Idade(anos) Taxa de Administração Desvio Padrão R2 ajustado

Alpha 2009 0.213*** 0.0005*** -0.0001** -0.001*** -0.567*** 0.5475

Alpha 2010 N/A 0.0014*** -0.0001 -0.0002 -0.5306*** 0.718

Alpha 2011 N/A 0.0016*** -0.00001*** 0.0002 -0.6932 0.7521
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pergunta que este trabalho pretendia responder era se os fundos de investimento em ações 

brasileiros criaram valor, medido pelo alpha de Jensen, no período de 2000 a 2014. Concluiu-

se que, na média, os fundos destruíram valor, independente do benchmark ou taxa livre de risco 

utilizados. 

No entanto, os resultados obtidos para o benchmark Ibovespa foram melhores do que os 

resultados para o IBRx e os resultados para poupança foram melhores que os resultados para a 

taxa Selic e CDI. 

Ao retirarmos o volátil período de Dez/2007 a Junho/2009 da nossa amostra, os resultados 

obtidos para o benchmark Ibovespa, na média, melhoraram, mas ainda assim não foi possível 

afirmar que os fundos foram capazes de gerar valor e os resultados utilizando o benchmark 

IBRx não melhoraram. 

Adicionalmente, este trabalho mostrou que gestoras maiores geraram mais valor do que 

gestoras menores. Os resultados obtidos também indicaram que tempo de existência e taxa de 

administração contribuíram negativamente para a geração de valor. 

 Por fim, este trabalho mostrou que, para os poucos gestores que tinham alpha positivo, 

cada unidade de risco adicional adicionou retorno. Por outro lado, como os gestores com alpha 

negativo geralmente estavam errados na sua previsão sobre os preços de ativos, cada unidade 

adicional de risco tomado significou destruição de valor.  

 Apesar de as conclusões deste trabalho estarem sujeitas ao viés de sobrevivência, a 

inclusão dos fundos que não sobreviveram no período não alteraria a conclusão de que os 

fundos de investimento não são capazes de gerar valor, visto que, em sua maioria, os fundos 

são fechados devido à má performance.  

Considerando que os resultados sobre a relação entre alpha e tamanho do fundo encontrados 

divergiram da literatura internacional, sugerimos uma análise detalhada desse tema, 

incorporando as peculiaridades do mercado brasileiro, para trabalhos posteriores. 
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