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A baixa volatilidade e a baixa dispersão fazem mais difícil aos gestores ativos agregar valor. Em outras
palavras, espera-se que os ambientes de alta volatilidade e alta dispersão ajudem os gestores ativos a
demostrar a sua habilidade. Neste sentido, março de 2020 ofereceu uma oportunidade aos gestores ativos1
no mundo, incluindo os dos mercados da América Latina. Os níveis elevados de dispersão e volatilidade se
estenderam até maio de 2020.
Apesar das circunstâncias, a maioria dos gestores ativos de renda variável no Brasil e no Chile perdeu
para os seus benchmarks respectivos em 2020. Embora o bom desempenho dos fundos large cap do
Brasil mostrado no Scorecard SPIVA da América Latina - Final do ano 2019 tenha continuado nos períodos de
um e três anos encerrados em 31 de maio de 2020, no longo prazo não foi bem assim.
Quadro 1: Percentagem de fundos superados pelo benchmark
CATEGORIA DE FUNDOS

ÍNDICE DE
COMPARAÇÃO

MARÇO
2020 (%)

1.º TRIM.
2020 (%)

YTD (%)

1 ANO
(%)

3 ANOS
(%)

5 ANOS
(%)

10 ANOS
(%)

Renda variável do Brasil

S&P Brazil BMI

67,0

54,2

57,4

48,5

70,6

84,2

84,8

Fundos large cap do Brasil

S&P Brazil LargeCap

86,4

75,4

70,1

31,3

45,1

58,8

79,7

Fundos mid/small cap do
Brasil

S&P Brazil MidSmallCap

50,5

45,5

59,1

67,6

84,1

86,1

88,4

Renda variável do Chile

S&P Chile BMI

59,0

59,0

59,0

76,9

87,8

95,3

100,0

Renda variável do México

S&P/BMV IRT

72,3

68,1

48,9

71,4

73,9

81,8

79,4

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 nos retornos totais calculados em moeda local. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

Durante o primeiro trimestre de 2020, os fundos mid cap e small cap do Brasil ganharam do seu benchmark, o
que poderia estar baseado na habilidade dos gestores para selecionar ações ou na tendência dos fundos a se
afastar da sua categoria inicial de investimento (style drift) no espectro de capitalização. Dado que, no longo
prazo, a maioria (88% no período de dez anos) dos gestores ativos dos fundos mid cap e large cap do Brasil
não conseguiu ganhar do seu benchmark, é mais provável que o seu sucesso durante o primeiro trimestre de
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2020 tenha sido causado pelo desvio de estilo, incluindo algumas empresas de maior tamanho na composição
dos fundos.2
Os retornos ponderados por ativos foram geralmente inferiores aos ponderados equitativamente, o que sugere
que o primeiro trimestre foi mais difícil para os fundos de maior tamanho nos países da América Latina.
Quadro 2: Média de retornos dos fundos no primeiro trimestre de 2020
Renda variável do Brasil Fundos large cap do Brasil

Fundos mid/small cap do
Brasil

Renda variável do Chile

Renda variável do México

0
-5

Retornos (%)

-10
-15
-20
-20.5

-21.1
-25

-24.7

-25.3

-22.2

-25.0

-30
-33.4

-35
-35.6
-40

-36.9

-35.8

-34.9

-35.9
-37.4

Ponderado equitativamente

-37.7

-37.4

Ponderado por ativos

Benchmark

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Dados do 31 de março de 2020. O desempenho dos índices baseia-se no retorno total calculado em
moeda local. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. O desempenho no passado não garante resultados futuros.

A variedade de resultados de curto prazo no início de 2020 evidenciou a dificuldade dos gestores ativos para
se antecipar as mudanças do mercado. Durante o primeiro trimestre, a maioria dos fundos mid cap e small
cap do Brasil ganhou do seu benchmark respectivo. No período que abrange desde janeiro até maio de 2020,
os fundos ativos de renda variável mexicanos foram os únicos que, em sua maioria, ganharam do seu
benchmark. Finalmente, no período de um ano encerrado em 31 de maio de 2020, a história de sucesso
esteve nas mãos dos fundos de renda variável e nos fundos large cap do Brasil.
Os resultados não variaram unicamente no curto prazo, mas também foram efêmeros, uma vez que nos
períodos de cinco e dez anos, a maioria dos fundos de gestão ativa perdeu para o seu benchmark respectivo
em diferentes países e estilos de investimento.
Considerando que a volatilidade permane elevada e a dispersão está acima da média, veremos se os
resultados serão mais favoráveis para os gestores ativos durante o próximo Scorecard SPIVA® da América
Latina - Primeiro semestre de 2020.
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