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Este artigo foi publicado originalmente no blog Indexology® no dia 14 de maio de 2018.
Em 2015, a S&P Dow Jones Indices começou a analisar a performance dos fundos de renda variável
administrados ativamente no Brasil, a través do Scorecard SPIVA® da América Latina. Além do desempenho,
também observamos um número significativo de fundos de renda variável no Brasil que foram liquidados ou
fundidos durante os últimos cinco anos. Os fundos podem desaparecer por diferentes motivos, como custos
operativos elevados, uma nova legislação, desempenho inferior ao mercado, etc., e quando isso acontece,
eles liquidam seus ativos ou, raramente, são fundidos com outro fundo. No presente artigo, analisamos o
desempenho desses fundos no período em que estiveram ativos para determinar se o desempenho inferior ao
benchmark poderia ter sido uma causa da liquidação dos fundos.
Agrupamos os fundos em períodos de um, três e cinco anos, utilizando os dados da categoria Renda variável
do Brasil, com base no Scorecard SPIVA da América Latina (fechamento 2017). A figura 1 combina os dados
dos relatórios 1 (performance) e 2 (sobrevivência) do scorecard e considera os fundos liquidados e fundidos
como se estivessem perdendo para o benchmark, já que eles não apresentam o histórico completo de
desempenho para o período correspondente de análise retrospectiva. Esta consideração garantiu que o viés
de sobrevivência do universo dos fundos fosse eliminado. Se os fundos desaparecidos fossem excluídos da
nossa análise, a percentagem de fundos que ganham do benchmark apresentaria uma tendência para cima,
devido a que o baixo desempenho poderia ser a causa do encerramento dos fundos.
Figura 1: Quantidade e performance de fundos de renda variável no Brasil
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Dados para períodos encerrados em 29 de dezembro de 2017. 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.

Em primeiro lugar, revisamos a quantidade de fundos em cada período. Mais de 37% dos fundos não
sobreviveram durante o período de três anos e mais da metade dos fundos da categoria foram liquidados ou
fundidos durante o período de cinco anos. Também apresentamos o número e percentagem de fundos que
ganharam do S&P Brazil BMI, onde a maioria dos fundos não conseguiu superar seu benchmark em nenhum

dos três períodos. Além disso, a percentagem de fundos que ganharam do benchmark diminuiu em horizontes
temporais mais extensos (confira a figura 2).
Figura 2: Percentagem de fundos que superam o benchmark
30%
25,51%

Fundos que superam o benchmark

25%

19,43%

20%

18,33%

15%

10%

5%

0%
1 ano
Year

33Years
anos

55Years
anos

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Dados para períodos encerrados em 29 de dezembro de 2017. 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.

Logo depois, comparamos o desempenho dos fundos encerrados com o S&P Brazil BMI durante o período em
que estiveram ativos, a fim de determinar se o baixo desempenho impulsionou o desaparecimento dos fundos.
Estabelecemos o período de análise de cada fundo com base no início da análise retrospectiva (dezembro de
2012) ou na data de início do fundo se esta for mais recente e o último mês completo antes do encerramento
do fundo. Para serem incluídos na análise, os fundos deviam apresentar dados para o período completo ou
até um mês antes da data de encerramento. Isso permitiu incluir um número maior de fundos na análise.
Também excluímos os fundos sem dados de desempenho ou com uma quantidade de dados disponíveis
muito inferior à esperada. Para os fundos restantes, calculamos o retorno anualizado tanto deles quanto do
benchmark para cada período de análise.
A figura 3 compara a mediana dos retornos dos fundos encerrados com o S&P Brazil BMI. Para a análise,
agrupamos os fundos segundo o número de meses analisados: 1-12 meses, 13-36 meses e 37-60 meses.
Vale a pena destacar que embora os fundos tenham sido agrupados segundo este critério, as datas reais de
análise de cada fundo são diferentes.

Figura 3: Mediana de retornos anualizados de fundos liquidados em comparação com o benchmark
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Dados para períodos encerrados em 29 de dezembro de 2017. 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.

Como grupo, os fundos liquidados não conseguiram superar o benchmark de maneira significativa,
independentemente do período de análise. Em geral, a mediana dos fundos liquidados perdeu para o
benchmark por aproximadamente 3,8% por ano. O desempenho desses fundos foi consideravelmente inferior
à mediana de retorno ativo anualizado de -1,64% relatada na categoria de Renda variável do Brasil no
Scorecard SPIVA da América Latina1. O diferencial de desempenho entre os fundos liquidados e os fundos
que sobreviveram nos permitiu confirmar duas hipóteses: 1) o desempenho foi um fator que provavelmente
impulsionou o encerramento dos fundos e, 2) a abordagem utilizada nos Scorecards SPIVA da América Latina
que supõe que a maioria dos fundos ativos não consegue superar seu benchmark é válida. No seguinte artigo
desta série, analisaremos o possível impacto do viés de sobrevivência nas cifras de desempenho do
Scorecard SPIVA da América Latina.

1

O retorno de cinco anos do segundo quartil na categoria Renda variável do Brasil foi de 5,34%, conforme apresentado no relatório 5 do Scorecard
SPIVA da América Latina. No mesmo período, o S&P Brazil BMI registrou retornos de 6,98% (confira os relatórios 3 e 4), dando como resultado a cifra
de -1,64%.
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