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Os gestores ativos registraram resultados impressionantes na categoria de fundos de títulos de dívida
corporativa do Brasil, em que 93,6% deles ganharam do seu benchmark em março de 2020 e 88,2% no
primeiro trimestre de 2020. No entanto, se produziram estes resultados por causa de uma habilidade real?
Na verdade, este desempenho superior pode estar relacionado com uma distorção do mercado. Por um lado,
os títulos de dívida corporativa do Brasil registraram saídas de capital recorde em março de 2020, o que
obrigou os gestores a vender e, portanto, aumentou os spreads e distorceu os preços.1 Por outro lado, as
caraterísticas do benchmark abrem uma janela de distorção: o Anbima Debentures Index representa uma
carteira ampla de debêntures que não é necessariamente replicável. O segmento do mercado é
particularmente ilíquido e em cenários de tensão como o observado em 2020, o índice pode não refletir o
mercado real.
Quadro 1: Percentagem de fundos superados pelo benchmark (%)
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Dados do 31 de maio de 2020. O desempenho superior ao benchmark está baseado nas quantidades
de fundos com ponderação equitativa. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em reais brasileiros (BRL). O
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-17/banks-snap-up-new-brazil-local-bonds-as-funds-forced-to-look-on

Títulos de dívida pública do Brasil
No primeiro trimestre de 2020, 72,5% dos gestores ativos na categoria de títulos de dívida pública do Brasil
ganharam do seu benchmark. Este desempenho superior foi impulsionado principalmente por fundos de maior
tamanho, uma vez que o retorno médio dos fundos ponderados por ativos foi superior ao do benchmark em 70
pontos-base.
Quadro 2: Média de retornos dos fundos no primeiro trimestre de 2020
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Dados do 31 de março de 2020. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais
calculados em reais brasileiros (BRL). O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

Conclusões
Apesar dos resultados positivos no curto prazo, o desempenho do fundo piorou quanto maior foi o horizonte
temporal, uma vez que 84,8%, 92,0% e 95,8% dos gestores de fundos de dívida corporativa do Brasil
perderam para o seu benchmark nos períodos de três, cinco e dez anos, respectivamente. Do mesmo modo,
76,6%, 79,3% e 84,7% dos gestores de fundos de dívida pública do Brasil não conseguiram ultrapassar o seu
benchmark nos mesmos períodos, respectivamente.
Não perca o próximo Scorecard SPIVA® da América Latina - Primeiro semestre de 2020 para descobrir se a
tendência continuou.
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