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RESUMO
Quanto deveria estar disposto a pagar um gestor de carteiras por
conceito de pesquisa? Esta pergunta é importante para qualquer gestor,
mas se tornou especialmente pertinente uma vez que as regras impostas
recentemente pela União Europeia exigem que os custos da pesquisa em
investimentos, oferecida anteriormente por bancos de investimento como
compensação em espécie pelos negócios de corretagem, sejam separados
dos custos de negociação.
Infelizmente, as tentativas para determinar o valor de mercado da pesquisa
em circunstâncias normais estão fadadas ao fracasso. Ainda considerando
apenas as recomendações diretas para comprar ou vender certos títulos, o
seu valor para um gestor de carteiras mudará segundo o tamanho absoluto
das posições tomadas em resposta. Em lugar disso, fornecemos um
quadro para estimar os valores relativos em diferentes mercados e
componentes, sob certas suposições estilizadas, mas razoáveis.
A figura 1 apresenta um resumo do nosso resultado principal: uma
comparação do valor estimado das recomendações em mercados
específicos, expresso como múltiplo de uma medição equivalente aplicada
às recomendações baseadas em ações do S&P 500®.
Figura 1: Média do “valor da pesquisa” em diversos mercados e segmentos
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados com base nas médias mensais desde outubro de 2008 até
setembro de 2018. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. O desempenho no passado não
garante resultados futuros.
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INTRODUÇÃO: O IMPACTO DE SEPARAR OS CUSTOS DE
PESQUISA
Uma alteração
regulamentar relevante
introduzida pela diretiva
MiFID II…

…é que os custos e
encargos de execução
devem ser “separados”
do custo da pesquisa…

A Diretiva para os Mercados de Instrumentos Financeiros II, conhecida
pela sigla MiFID II, é uma versão atualizada da regulação que está em
vigor na União Europeia desde novembro de 2007.1 A atualização entrou
em vigor no dia 3 de janeiro de 2018 e procura “reformar as estruturas do
mercado, fornecer mais transparência à negociação de instrumentos
financeiros e fortalecer a proteção aos investidores”.2
Em nosso contexto, a alteração regulamentar relevante tem a ver com os
custos e encargos de execução, que devem ser “separados” do custo da
pesquisa, e com que os gestores de investimentos devem absorver os
custos de pesquisa ou passá-los explicitamente para os seus clientes em
condições previamente acordadas.3 Visto que anteriormente os gestores
podiam pagar pela pesquisa através da alocação de comissões aos seus
clientes, a MiFID II tem o potencial de gerar mudanças importantes na
economia das vendas de pesquisa.
Embora estas regras sejam de interesse mais imediato para entidades que
operam na União Europeia, a MiFID II pode ter consequências globais,
pois abrange todas as empresas que realizam negócios na Europa e
muitos esperam que a legislação seja estendida a outras regiões.4,5

…e que os gestores de
investimentos devem
absorver os custos de
pesquisa ou passá-los
explicitamente para os
seus clientes em
condições previamente
acordadas.

Do ponto de vista prático, a MiFID II exige que os gestores estabeleçam
orçamentos para a pesquisa e que decidam onde gastar esse dinheiro.
Obviamente, o tamanho de um orçamento particular dependerá de fatores
individuais, como os ativos sob administração de uma empresa. Contudo,
quando se trata de alocar recursos, é provável que o valor relativo da
pesquisa seja comparável. Se eu achasse que as recomendações de um
analista são duas vezes mais valiosas do que as de outros analistas, seria
razoável supor que essas recomendações são igualmente valiosas para
qualquer outra pessoa.
Este artigo propõe que o valor relativo da pesquisa depende da
combinação de três elementos: o conteúdo informativo da pesquisa, a
dispersão dentro do mercado em que as recomendações são feitas e
implementadas, e a capacidade de cada mercado para permitir posições
ativas de diferentes tamanhos. Embora não ofereçamos um quadro
universalmente aplicável para definir os orçamentos de pesquisa,
esperamos proporcionar uma maneira prática e útil de refletir sobre o

1

Para mais detalhes sobre a diretiva original, bem como sua versão mais atualizada, confira o site da Autoridade Europeia dos Valores
Mobiliários e dos Mercados (ESMA).

2

Rhodri Preece: “MiFID II: A New Paradigm for Investment Research”, Instituto CFA, 2017.

3

Ibid.

4

Howard Moore: “Seeing the Market More Clearly”, Institutional Investor, 14 de junho de 2018.

5

“MiFID II is driving global standards for research unbundling, says RSRCHXchange”, Institutional Asset Manager, 12 de junho de 2018.
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valor dos sinais para mercados de diferentes dimensões e com diferentes
níveis de concentração e risco.

A VARIÁVEL DESCONHECIDA DO “CONTEÚDO
INFORMATIVO”
Algumas pesquisas proporcionam recomendações específicas e predições
quantitativas, como: “comprar”, “vender”, “deter”, objetivos de preços,
valores estimados de ganhos futuros, etc. Outros relatórios proporcionam
recomendações de maneira mais implícita ou condicional, que podem ser
acompanhadas por um grau de convicção associado. O sucesso ou
fracasso de tais recomendações pode ser medido de diversas formas,
sendo a mais simples a “taxa de sucesso” (percentagem de vezes em que
seguir um conjunto de recomendações teria melhorado o desempenho).
Em geral, o termo
“coeficiente de
informação” representa
a correlação entre as
predições e os
resultados.

Historicamente, as
mediçoes da habilidade
apresentam vieses e
são difíceis de medir
em um benchmark .

Em geral, o termo “coeficiente de informação” (CI) representa a
correlação entre as predições e os resultados.6 Por exemplo,
poderíamos medir a correlação entre as mudanças percentuais futuras de
uma série de objetivos de preços oferecidos ao início de um período e as
variações percentuais reais medidas no final do período.
Seria conveniente poder determinar com antecedência o CI da pesquisa.
No entanto, historicamente, as medições da habilidade apresentam
vieses e são difíceis de medir em um benchmark, com exceção dos
Scorecards SPIVA®, os quais demonstram a dificuldade de manter uma
média de desempenho superior ao benchmark.7 Para evitar ficarmos
paralisados pela incerteza, nas seções a seguir, assumiremos que o CI é
um número pequeno e positivo conhecido de antemão pelo gestor.8
Se o valor do CI for conhecido, o seguinte fator importante será a
magnitude de desempenho acima do benchmark que podem gerar as
recomendações preditivas.

Assumimos que o CI é
um número pequeno e
positivo conhecido de
antemão pelo gestor.

DISPERSÃO E OPORTUNIDADE DE MEDIÇÃO DA
HABILIDADE
Vamos supor que seja possível pagar uma subscrição aos sinais que
recomendam comprar ou vender títulos em dois mercados (ou períodos)
diferentes, ambos com um grau de precisão similar. Em qual dos dois
mercados seria melhor preferir uma recomendação?

6

Os termos “conteúdo informativo” e “coeficiente de informação” são utilizados às vezes como sinônimos. Em nosso caso, utilizaremos o
primeiro no sentido mais geral de predições precisas e o segundo para os casos em que tal precisão seja medida por uma estatística de
correlação.

7

Os scorecards SPIVA ilustram a raridade relativa com que os gestores de fundos ativos conseguem superar os seus benchmarks. Estes
scorecards estão disponíveis no site https://spindices.com/SPIVA.

8

Também podemos assumir que o CI é positivo, já que um CI negativo, se conhecido antecipadamente, proporciona um indicador contrário.
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Claramente, um relatório com uma previsão perfeita será de pouco valor se
a diferença de desempenho entre os vencedores e perdedores relativos for
mínima. Portanto, devemos considerar o grau de dispersão do mercado
em que a recomendação é realizada.9
A fim de ilustrar a sua variabilidade no tempo, a figura 2 mostra os níveis
de dispersão mensal do S&P 500 desde janeiro de 1990, calculada como o
desvio padrão anualizado entre os retornos mensais dos componentes do
S&P 500. Sem outras mudanças, as recomendações corretas para
comprar ou vender componentes de um índice teriam sido melhor
recompensadas em períodos de dispersão elevada, tais como 1999 e
2000, do que em períodos de baixa dispersão, como 2013 ou 2014.
Figura 2: A dispersão do S&P 500 atingiu seu máximo entre 1999 e 2001
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados mensais por ano desde janeiro de 1990 até setembro de
2018. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. O desempenho no passado não garante
resultados futuros.

Com uma perspectiva de diversos mercados, a figura 3 apresenta a média
de dispersão mensal por ano de diversos mercados durante o período de
dez anos encerrado em setembro de 2018. Vale a pena notar que
permitimos a divisão de mercados em diferentes níveis de granularidade.
Por exemplo, podemos medir a dispersão entre países e setores, bem
como entre ações, para índices como o S&P Emerging BMI.

9

Para mais detalhes sobre como a dispersão pode ajudar a medir a oportunidade de mercado, confira o artigo de Tim Edwards e Craig J.
Lazzara: “Dispersion: Measuring Market Opportunity”, S&P Dow Jones Indices LLC, dezembro de 2013.
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Figura 3: Média de dispersão em diversos mercados e segmentos
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados com base nas médias mensais de dispersão anualizadas
desde outubro de 2008 até setembro de 2018. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete
desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final do documento para
mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a partir de
backtesting. O desempenho no passado não garante resultados futuros.

… ao de uma cesta
composta pelos índices
setoriais com melhor
desempenho do S&P
Developed Ex-U.S BMI.

A figura 3 mede a oportunidade de se atingir um desempenho superior ao
benchmark. Por exemplo, uma cesta de ações com melhor desempenho
do S&P Frontier BMI provavelmente teria fornecido um desempenho
consideravelmente superior ao de uma cesta composta pelos índices
setoriais com melhor desempenho do S&P Developed Ex-U.S. BMI.
Igualmente, os retornos decorrentes das apostas bem-sucedidas entre
empresas small cap dos EUA, representadas pelo S&P SmallCap 600®,
pareceriam ganhar dos retornos de apostas semelhantes entre setores do
S&P 500. A dispersão entre as primeiras foi mais de três vezes superior.

Para aqueles
investidores
suficientemente
pequenos, a dispersão
por si só pode ser um
guia adequado para
conhecer o valor da
pesquisa.

Para aqueles investidores suficientemente pequenos, a dispersão por
si só pode ser um guia adequado para conhecer o valor da pesquisa.
Este tipo de investidor poderia se formar uma opinião do valor relativo da
pesquisa em diversos mercados simplesmente redimensionando os dados
da figura 3. Por exemplo, as recomendações relativas às ações do S&P
SmallCap 600 seriam mais de 50% mais valiosas do que recomendações
igualmente precisas sobre os componentes do S&P 500. Do mesmo modo,
o valor das recomendações sobre setores do S&P 500 seria menos da
metade do valor de recomendações igualmente exatas sobre ações do
S&P 500.
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No entanto, para a maioria dos investidores e proprietários de ativos, a
pesquisa não vale automaticamente mais quando a dispersão é mais
elevada, devido às diferenças de capacidade. Se um investidor tivesse
somente um dólar, o possível desempenho superior de escolher entre
ações do S&P SmallCap 600 poderia gerar melhores retornos do que
escolher entre setores do S&P 500. Porém, se ele fosse o gestor de um
portfólio de vários bilhões de dólares, o número de posições ativas que
seria possível estabelecer em empresas small cap seria mais limitado.
Podemos ajustar a dispersão para incorporar os aspectos de capacidade e
o grau de active share da carteira, posicionando ambos no contexto de
uma medição existente da habilidade dos gestores ativos, a chamada “Lei
fundamental da gestão ativa” (Fundamental Law of Active Management).

DISPERSÃO E A LEI FUNDAMENTAL DA GESTÃO ATIVA
Muitos leitores estarão familiarizados com a Lei fundamental da gestão
ativa, descrita por primeira vez no final da década de 1980. Esta lei afirma
que o information ratio de um gestor ativo (𝐼𝑅) tem uma relação positiva
com a sua capacidade para identificar oportunidades de excesso nos
retornos (𝐶𝐼), ajustado pelo número de apostas independentes que esse
gestor realizou (variedade ou 𝐵𝑅). A equação é a seguinte: 10
𝑰𝑹 = √𝑩𝑹 × 𝑪𝑰
Como modelo heurístico, a equação fornece um modelo para interpretar o
impacto da habilidade (no nosso caso, o CI dos relatórios de pesquisa) nos
retornos ativos ajustados pelo risco. Esta lei oferece o atrativo considerável
da simplicidade e proporciona uma interpretação totalmente intuitiva do
processo de gestão de investimentos.11
Um exemplo simplificado pode ilustrar o possível papel do CI, a dispersão,
a concentração e o active share na definição do retorno e information
ratio das carteiras ativas.12 Assumimos que os excessos nos retornos são
aleatórios e distribuídos de forma igual entre todas as ações e que a
recomendação de um analista para comprar ou vender é implementada
alocando uma ponderação superior ou inferior segundo o limite de
capacidade predefinida para cada posição.
Após estas simplificações, podemos escrever o retorno ativo esperado e o
information ratio de uma carteira, aplicando as recomendações a seguir:

10

Richard C. Grinold: “The fundamental law of active management”, The Journal of Portfolio Management, primaveira de 1989.

11

Na que poderia ser uma comparação favorável entre a velocidade da luz e a habilidade dos gestores ativos, se a habilidade fosse
representada como c e a variedade como M, poderíamos elevá-las ao quadrado e definir o valor de E, um termo relacionado ao valor
adicionado pelo gestor, que equivale a Mc2. Esta fórmula faz parte da explicação original de Grinold sobre a lei e pode explicar parte de
sua fama posterior.

12

Confira o Apêndice A para mais detalhes sobre a nossa simplificação, junto com um pouco de álgebra.
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Retorno ativo esperado

= 𝑪𝑰 × 𝑫 × 𝑻𝑨𝑺

Information ratio esperado = 𝑪𝑰 × √𝑴 × 𝑻𝑨𝑺
onde

A equação de retorno
ativo fornece mais do
que uma formalização
do óbvio.

Identifica o papel
relativo da habilidade, o
active share e a
dispersão nos retornos
ativos.



𝑪𝑰 é o coeficiente de informação, definido como a correlação entre
o sinal previsto de excesso nos retornos e o seu valor realizado nos
componentes recomendados,



𝑫 é a dispersão ponderada por capacidade dos componentes,



𝑻𝑨𝑺 = ∑ 𝑤𝑖 é o active share total, que é igual à soma dos valores
absolutos das ponderações ativas 𝑤𝑖 ,



𝑴 = (1/ ∑ 𝑤𝑖2 ) é uma medição do “número efetivo” das posições na
carteira ativa, que é igual ao inverso multiplicativo da soma dos
pesos ativos ao quadrado.13

Vale a pena enfatizar que a equação de retorno ativo fornece mais do
que uma formalização do óbvio, já que identifica o papel relativo da
habilidade, o active share e a dispersão nos retornos ativos. Um
aumento de 10% no CI, active share ou dispersão compensaria de forma
precisa uma diminuição de 10% em um dos outros dois fatores. Além
disso, estas equações oferecem um início prometedor e uma interpretação
intuitiva como base para a exploração do valor dos sinais nas carteiras.

INTEGRANDO OS CUSTOS DE PESQUISA
Maiores custos de
pesquisa são
justificáveis quando o
seu conteúdo
informativo é maior, em
mercados onde há uma
maior dispersão, no
caso de estratégias
ativas com um active
share total superior ou
para carteiras de maior
tamanho.

Quanto deveria estar disposto a pagar um gestor de carteiras para receber
recomendações sobre dar uma ponderação superior ou inferior a certos
ativos? A soma dos custos fixos de pesquisa não tem nenhum impacto na
volatilidade dos retornos em nosso exemplo,14 mas o custo por
recomendação (𝐶), expresso como uma percentagem do valor do portfólio,
deve ser justificado por um aumento dos retornos esperados.
Em nosso modelo de recomendações simples e direcionais para dar um
peso superior ou inferior a certos ativos, seria possível justificar o custo
associado à obtenção de recomendações se a seguinte equação fosse
cumprida:
𝐶 < 𝐶𝐼 × 𝐷 ×

𝑇𝐴𝑆
𝑁

13

Preferimos 𝑇𝐴𝑆 ou active share total, uma vez que a convenção limita o termo “active share” à soma dos valores absolutos dos pesos
ativos divididos por 2. Confira o Apêndice B para mais observações sobre o “número efetivo”, M, e a sua relação com as medições de
concentração.

14

Ao assumir que os excessos nos retornos são independentes e distribuídos de maneira igual, evitamos o problema ainda mais complexo
da construção da carteira, em que os retornos poderiam estar correlacionados.
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Na equação, 𝑁 é o número de recomendações necessárias para
determinar as posições ativas. A equação reflete a observação real de
que, mantendo as demais condições, maiores custos de pesquisa são
justificáveis quando o conteúdo informativo é maior, em mercados
com maior dispersão, no caso de estratégias ativas com um active
share total superior ou (já que 𝑪 é expresso como uma percentagem
do tamanho teórico da carteira) para carteiras de maior tamanho.
Nos mercados de
fronteira, a recompensa
percentual esperada
por apostas ativas
bem-sucedidas poderia
ser superior…

… mas o tamanho da
posição de um
investidor poderia ter
que ser menor.

Como poderíamos
representar a
capacidade em nossa
análise?

Poderíamos supor de
maneira razoável que a
habilidade de um
investidor para tomar
posições ativas em
cada componente do
índice é proporcional à
capitalização de
mercado desse
componente.

INCORPORANDO A CAPACIDADE
A figura 3 mostra que a dispersão no desempenho mensal das ações do
S&P Frontier BMI foi geralmente muito maior do que, por exemplo, a
dispersão no S&P 500. No entanto, o tamanho das ações de mercados de
fronteira é, em média, muito menor do que o as ações do S&P 500. As
primeiras tiveram uma capitalização média de US$ 2,7 bilhões versus US$
218,9 bilhões no S&P 500 (uma relação superior a 80:1).15 Nos mercados
de fronteira, a recompensa percentual esperada por apostas ativas
bem-sucedidas poderia ser superior, mas o tamanho da posição de
um investidor poderia ter que ser menor.
Como poderíamos representar a capacidade em nossa análise? Trata-se
de um conceito elusivo, porque depende dos recursos e restrições de cada
investidor. Em outras palavras, um hedge fund de US$ 100 milhões teria
menos restrições de capacidade do que um fundo soberano de US$ 100
bilhões. Apesar da individualidade destas restrições, pode haver um
elemento comum ou geralmente aplicável: a capitalização de mercado.16
Em outras palavras, há uma maior capacidade para manter ponderações
superiores ou inferiores na Apple, a maior ação do S&P 500 com uma
capitalização de US$ 1 trilhão, do que na Quanta Services, atualmente a
menor ação do índice com uma capitalização de US$ 5 bilhões.
Poderíamos supor de maneira razoável que a habilidade de um
investidor para tomar posições ativas em cada componente do índice
é proporcional à capitalização de mercado desse componente. Esta
suposição não precisa uma carteira ativa particularmente grande para ser
realista: em geral, as variáveis do mundo real (tais como os custos de
impacto e limites de posição) são ajustadas proporcionalmente à
capitalização de mercado, pelo menos de maneira aproximada.17 Esta
suposição nos permite examinar o possível valor das recomendações em
diversos mercados e segmentos em função da dispersão e capitalização
média dos componentes de um índice.

15

Os dados sobre o tamanho dos componentes nessa seção refletem as capitalizações de mercado ajustadas ao free float do dia 30 de
setembro de 2018. Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC.

16

Para ser mais precisos, capitalização de mercado ajustada ao free float.

17

É importante mencionar que a habilidade dos administradores de fundos long-only para realizar apostas negativas está completamente
restringida pela ponderação de cada ação no seu benchmark.
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A figura 4 representa a comparação entre a média de dispersão mensal e a média de capitalização
dos componentes (ou segmentos) para o mesmo conjunto de mercados da figura 3. Também vale a
pena destacar que o eixo vertical da média de capitalização dos componentes está em escala
logarítmica (e que os dados de dispersão e capitalização representam médias de dez anos).
Eliminamos o nome do segmento se o cálculo é baseado em dados subjacentes no nível de ação
(portanto, o nome aparece como “S&P 500” em lugar de “ações do S&P 500”).
Figura 4: Relação inversa entre o tamanho dos componentes e a dispersão

Média ponderada de 10 anos do tamanho por componente
(em bilhões de dólares)

10000

Setores S&P Developed ExU.S. BMI
Setores S&P 500
Países S&P Developed Ex-U.S. BMI

1000

Setores S&P Emerging BMI
S&P 500 Communication
Services

100

Países S&P Emerging BMI
S&P 500 Energy

S&P 500 Information Technology
S&P 500 Health Care
S&P 500
S&P 500 Consumer Discretionary

S&P 500 Consumer Staples
S&P 500 Industrials

S&P Europe 350
S&P 500 Financials

S&P 500 Utilities

S&P 500 Real Estate

S&P Developed Ex-U.S. BMI
S&P Emerging BMI

S&P 500 Materials

10
S&P MidCap 400
S&P Frontier BMI
S&P SmallCap 600
1
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Média de dispersão de 10 anos
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados com base em cifras mensais anualizadas de dispersão e capitalização desde outubro de 2008
até setembro de 2018. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de
desempenho no final do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a partir de
backtesting. O desempenho no passado não garante resultados futuros.

Em termos gerais, a relação negativa representada na figura 4 demonstra uma verdade mais ampla:
uma maior dispersão geralmente traz consigo um trade-off contra uma maior granularidade nos
componentes.

MEDINDO O VALOR RELATIVO DA PESQUISA: A DISPERSÃO AJUSTADA POR
CAPACIDADE
Se as posições ativas são proporcionais à capitalização disponível, então — mantendo todas as
condições — as recomendações relativas a um segmento do mercado com o dobro de dispersão
são tão valiosas quanto as recomendações igualmente precisas sobre um segmento do
mercado com o dobro de capitalização.
Com o intuito de facilitar uma comparação direta, definimos a dispersão ajustada por capacidade
(𝑪𝑨𝑫) como o produto entre a dispersão dos componentes do índice e o seu tamanho médio.
𝐶𝐴𝐷 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠ã𝑜 × 𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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Na figura 4, quanto mais próximo ao canto superior direito estiver o índice,
maior será a sua dispersão ajustada por capacidade.
Com o intuito de
facilitar uma
comparação direta,
definimos a dispersão
ajustada por
capacidade como o
produto entre a
dispersão dos
componentes do índice
e o seu tamanho
médio.

O conceito de dispersão ajustada por capacidade possui um atrativo
natural: pode ser interpretado como a escala possível das apostas
disponíveis (capitalização) multiplicadas pela magnitude potencial dos
retornos sobre as apostas bem-sucedidas (dispersão).

Esta fórmula nos
permite analisar um
benchmark em
diferentes níveis de
granularidade.

A dispersão ajustada por capacidade também apresenta uma
vantagem particular: é bastante fácil de observar empiricamente. Para
realizar o cálculo em cada período, somente é preciso ter as ponderações
do benchmark, as capitalizações e os retornos dos componentes. A figura
5 mostra a evolução da dispersão ajustada por capacidade do S&P 500.

Esta fórmula nos permite analisar um benchmark em diferentes níveis de
granularidade. Em lugar de analisar as ações que compõem o índice,
podemos agrupar essas ações em segmentos como setores ou países.
Naturalmente, se medimos a dispersão dos retornos por país em um
benchmark global também precisaríamos medir a capitalização média por
país para calcular a dispersão ajustada por capacidade.

Figura 5: Dispersão mensal do S&P 500 ajustada por capacidade

…acentuou o grau de
oportunidade para a
gestão ativa.
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A figura 5 mostra como
uma alta concentração
de capital nas maiores
ações do S&P 500
durante a bolha
tecnológica no final da
década de 1990…

Dispersão ajustada por capacidade (em bilhões de dólares)

90

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados com base em cifras mensais anualizadas de dispersão e
capitalização desde janeiro de 1990 até setembro de 2018. Este quadro é fornecido para efeitos
ilustrativos. O desempenho no passado não garante resultados futuros.

Comparar a figura 5 com a dispersão simples do S&P 500 apresentada na
figura 2 é elucidativo. Embora o pico de dispersão durante a bolha
tecnológica ficasse claro na figura 2, a figura 5 mostra como uma alta
PESQUISA | Estratégia de investimento em índices

10

O valor da pesquisa: habilidade, capacidade e oportunidade

Outubro 2018

concentração de capital nas maiores ações do S&P 500 durante a
bolha tecnológica no final da década de 1990 acentuou o grau de
oportunidade para a gestão ativa. Mais recentemente, o incremento na
concentração e capitalização do S&P 500 durante 2018 gerou um aumento
marcante na dispersão ajustada por capacidade, em um período em que a
dispersão em si somente subiu de forma moderada. Isto significa um
aumento na capacidade absoluta de outorgar ponderações superiores ou
inferiores às posições ativas e mais oportunidades de desempenho
superior (ou de fracasso) da gestão ativa em termos absolutos.
Embora as medições
absolutas sejam úteis,
parece mais natural
expressar o valor das
recomendações em
termos relativos.

Tomando a dispersão
ajustada por
capacidade das ações
do S&P 500 em um
momento determinado
como unidade
fundamental de
comparação…

MEDIDAS RELATIVAS DA DISPERSÃO AJUSTADA POR
CAPACIDADE
Embora as medições absolutas sejam úteis, parece mais natural expressar
o valor das recomendações em termos relativos. Por exemplo, que valor
poderia ter a recomendação de comprar ou vender setores específicos do
S&P 500 em comparação com as ações do mesmo?
Tomando a dispersão ajustada por capacidade das ações do S&P 500
como unidade fundamental de comparação, a figura 6 apresenta a média
de dez anos da relação mensal entre a dispersão ajustada por capacidade
e a medida equivalente aplicada às ações do S&P 500.
Figura 6: Dispersão ajustada por capacidade em diversos mercados
Setores do S&P 500 (7,48)
Países do S&P Developed Ex-U.S. BMI (7,3)
Setores do S&P Developed Ex-U.S. BMI (7,02)
Países do S&P Emerging BMI (3,1)
Setores do S&P Emerging BMI (1,97)
S&P 500 Information Technology (1,6)
S&P 500 Energy (1,27)
S&P 500 (1,0)
S&P 500 Communication Services (0,74)
S&P 500 Health Care (0,74)
S&P 500 Financials (0,68)
S&P 500 Consumer Staples (0,62)
S&P 500 Consumer Discretionary (0,59)
S&P Europe 350 (0,59)
S&P 500 Industrials (0,51)
S&P Developed Ex;U.S. BMI (0,46)
S&P/TOPIX 150 (0,31)
S&P 500 Materials (0,28)
S&P Emerging BMI (0,23)
S&P 500 Real Estate (0,12)
S&P 500 Utilities (0,11)
S&P MidCap 400 (0,05)
S&P Frontier BMI (0,03)
S&P SmallCap (0,02)

… a figura 6 apresenta
a média de dispersão
ajustada por
capacidade de dez
anos em diversos
mercados, expressa
como múltiplo da
medida equivalente
aplicada às ações do
S&P 500.

0

2
4
6
8
10
12
14
Média de 10 anos do valor relativo da pesquisa (versus S&P 500)
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados com base em cifras mensais anualizadas de dispersão e
capitalização desde outubro de 2008 até setembro de 2018. Este gráfico é fornecido para efeitos
ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final
do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a
partir de backtesting. O desempenho no passado não garante resultados futuros.

PESQUISA | Estratégia de investimento em índices

11

O valor da pesquisa: habilidade, capacidade e oportunidade

A ideia de que a
pesquisa no nível de
setores ou países é
mais valiosa do que a
pesquisa sobre ações,
é uma descoberta
convincente e respalda
uma abordagem
descendente para a
alocação de ativos.

A figura 6 também
fornece uma maneira
de pesquisar o nível de
coeficiente de
informação que
justificaria um custo
semelhante por
recomendação em dois
mercados de diferente
tamanho e nível de
risco.
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Em consequência, a figura 6 fornece uma base quantitativa para realizar
uma comparação direta. Poderíamos dizer, por exemplo, que as
informações mais valiosas para um gestor cujo desempenho está sendo
comparado com o índice S&P Developed Ex-U.S BMI seria saber a que
países dar uma ponderação superior ou inferior, enquanto o valor de uma
pesquisa com coeficiente de informação semelhante relativo a setores do
S&P 500, seria mais de sete vezes superior ao de uma pesquisa sobre
ações do mesmo.
A ideia de que a pesquisa no nível de setores ou de países é mais
valiosa do que a pesquisa sobre a seleção de ações, é uma
descoberta convincente e respalda uma abordagem descendente para
a alocação de ativos. Isto tem consequências significativas para a
indústria de gestão de ativos, bem como o potencial de uma menor
dependência da cobertura de ações individuais realizada por analistas do
sell-side.
Adicionalmente, a figura 6 nos permite determinar a diferença relativa no CI
requerido para equiparar o valor de pesquisa entre um mercado e outro.
Por exemplo, o CI dos relatórios que cobrem as ações do S&P Europe 350
teria precisado ser 1,7 vezes maior, em média, ao dos relatórios referentes
às ações do S&P 500 para equiparar o valor de sua cobertura de pesquisa,
ceteris paribus.
De passagem, devemos mencionar que a escala de diferenças da figura 6
considera a possibilidade de que a pesquisa realizada em segmentos mais
específicos, como empresas small-cap ou mercados de fronteira, deva ter
um poder preditivo consideravelmente superior para ser atrativa. Isto
oferece uma base teórica para a suposição comum (e de algum modo
intuitiva) de que a pesquisa conduzida em um nível mais granular e em
segmentos menos populares do mercado, poderia fornecer uma maior taxa
de sucesso.

CONCLUSÕES
As medidas de
dispersão ajustada por
capacidade podem
ajudar os gestores a
determinarem os
mercados ou
segmentos ideais para
a expresão de posições
ativas.

O aspecto mais fundamental para valorar a pesquisa é a precisão (ou
poder preditivo) dos sinais quantitativos e qualitativos proporcionados. No
entanto, embora o valor do conteúdo informativo presente nos relatórios de
pesquisa possa ser estimado a posteriori, é difícil conhecê-lo de antemão.
Pelo contrário, os investidores e intermediários que consideram os custos
decorrentes da pesquisa devem formar uma opinião sobre o desempenho
provável das previsões associadas. Depois disso, a noção de dispersão
ajustada por capacidade pode ser útil para determinar em que ponto os
benefícios de um desempenho superior e a capacidade para capturar
tais recompensas se combinam para oferecer os melhores mercados ou
segmentos para a expressão de posições ativas.
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APÊNDICE A: UM EXEMPLO ESTILÍSTICO DO PAPEL DA DISPERSÃO NOS
RETORNOS ATIVOS
Com o intuito de criar um exemplo simplificado e estilístico,18 vamos supor que durante um único
período de tempo existe uma coleção de excessos nos retornos distribuída de maneira independente e
idêntica a 𝑆𝑖 com um desvio padrão igual a 𝐷. Em termos de notação:
𝑆𝑖 são excessos no retorno durante um período para 𝑖 = 1, 2, …
com valores para a expectativa e volatilidade de 𝐸(𝑆𝑖 ) = 0 e 𝜎(𝑆𝑖 ) = 𝐷, respectivamente.
Suponhamos que recebemos recomendações digitais quase totalmente aleatórias de compra e venda
(𝑅𝑖 = ±1), iguais a um ou menos um, que apresentam uma correlação (𝐶𝐼) com o excesso nos
retornos dos componentes, mas que de outro jeito estão distorcidas.
𝑅𝑖 = 1 ou 𝑅𝑖 = −1 são recomendações de compra ou venda para 𝑖 = 1, 2, …; e
𝐶𝐼 = 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑅𝑖 , 𝑆𝑖 ) é a correlação entre o sinal e os retornos posteriores.
Vamos supor também que as recomendações para comprar ou vender são igualmente prováveis e que
os retornos não ponderados por tomar as recomendações são independentes.
𝐸(𝑅𝑖 ) = 0; e
𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑅𝑖 𝑆𝑖 , 𝑅𝑗 𝑆𝑗 ) = 0 para qualquer par de recomendações diferentes 𝑖 ≠ 𝑗.
Por último, suponhamos que as ponderações ativas são determinadas antecipadamente segundo certa
“capacidade” e que existem ponderações ativas exógenas 𝑤𝑖 como:
𝑤𝑖 = ponderação ativa no título recomendado 𝑖 com uma posição ativa associada igual a 𝑤𝑖 𝑅𝑖 .
Também temos o active share total (𝑇𝐴𝑆) e o número efetivo de possições ativas (𝑀).
1

𝑇𝐴𝑆 = ∑ 𝑤𝑖 e 𝑀 = (∑ 𝑤 2 ).
𝑖

Vale a pena salientar que se 𝑅𝑖 é uma série de 1s e -1s com probabilidades idênticas de que aconteça
qualquer uma das dois, somente uma distribuição binomial com variância igual a um é possível para
𝑅𝐼 .
Posteriormente, em nossa simplificação, obtemos o valor esperado do excesso nos retornos 𝐸(𝑃) da
carteira ativa mediante:
𝐸(𝑃) = 𝐸 (∑ 𝑤𝑖 𝑅𝑖 𝑆𝑖 ) = 𝐸(𝑅𝑖 𝑆𝑖 ) × ∑ 𝑤𝑖

18

O papel da dispersão na Lei fundamental da gestão ativa é abordado com respeito a carteiras mais gerais (se não todas as carteiras) no
artigo de Larry R. Gorman, Steven G. Sapra e Robert A. Weigand: “The role of cross-sectional dispersion in active portfolio management”,
Investment Management and Financial Innovations, Vol. 7, 3ra edição, 2010.

PESQUISA | Estratégia de investimento em índices

13

O valor da pesquisa: habilidade, capacidade e oportunidade

Outubro 2018

Lembrando que em 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑋, 𝑌)𝜎(𝑋)𝜎(𝑌) = 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸(𝑋𝑌) − 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌), podemos substituir 𝑅𝑖 por 𝑋
e 𝑆𝑖 por 𝑌, junto com nossas definições e condições prévias, para desse modo obter:
𝐸(𝑅𝑖 𝑆𝑖 ) = 𝐶𝐼 × 𝐷
E também
𝐸(𝑃) = 𝐶𝐼 × 𝑇𝐴𝑆 × 𝐷.
Entretanto, se lembramos a definição de 𝑀, a variância 𝑉𝑎𝑟(𝑃) do excesso nos retornos da carteira
ativa é obtido mediante:
𝑉𝑎𝑟(𝑃) = 𝑉𝑎𝑟 (∑ 𝑤𝑖 𝑅𝑖 𝑆𝑖 ) = 𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑖 𝑆𝑖 ) × ∑ 𝑤𝑖

2

[𝐸(𝑅𝑖 2 𝑆𝑖 2 ) − 𝐸(𝑅𝑖 𝑆𝑖 )2 ]
=
𝑀

e dado que 𝑅𝑖 2 = 1,
𝐷 2 (1 − 𝐶𝐼 2 )
𝑉𝑎𝑟(𝑃) =
.
𝑀
Com a variância e retorno já descritos, a relação do excesso nos retornos e sua volatilidade é igual a:
𝐼𝑅 = 𝐶𝐼 × √𝑀 × 𝑇𝐴𝑆 ×

1
√1 − 𝐼𝐶 2

.

Se o 𝐶𝐼 não for elevado (no máximo 0,1), então dividir esse valor por √1 − 𝐼𝐶 2 somente terá um
pequeno efeito de ordem (no pior dos casos alterará o information ratio abaixo de 1 na terceira casa
decimal), que completa a derivação.

APÊNDICE B: ÍNDICE VERSUS MÉDIAS DE PONDERAÇÃO EQUITATIVA
Como foi definido previamente, a dispersão ajustada por capacidade no caso de uma coleção
ponderada de segmentos de mercado é igual à sua dispersão multiplicada pelo seu tamanho médio. A
seguir se encontra a fórmula para o cálculo de ambos componentes, dispersão e tamanho:
A dispersão é ponderada pelo índice para um período específico e sem anualização.
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠ã𝑜 = √∑ 𝑤𝑖 (𝐶𝑖 − 𝑃)2
Onde 𝑤𝑖 é o peso do componente 𝑖 𝑡ℎ no índice ao início do período, 𝐶𝑖 é o retorno do componente 𝑖 𝑡ℎ
durante esse período e 𝑃 é o retorno do benchmark, igual à soma ponderada dos retornos dos
componentes.
A média de tamanho dos componentes também é uma média ponderada pelo seu benchmark.
𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 = ∑ 𝑤𝑖 𝐹𝑖
Onde 𝐹𝑖 corresponde à capitalização de mercado ajustada ao free float do componente 𝑖 𝑡ℎ ao início do
período. Se o benchmark for ponderado por capitalização de mercado e a capitalização total do
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benchmark for representada por 𝑇𝑀, então cada 𝐹𝑖 será igual a 𝑤𝑖 𝑇𝑀 e será possível redigir a fórmula
a seguir:
𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 = ∑ 𝑤𝑖 2 𝑇𝑀
Se 𝑀 = (1/ ∑ 𝑤𝑖 2 ) é o número efetivo de componentes do benchmark,19 então fica imediatamente claro
que podemos reescrever o tamanho médio como a capitalização de mercado total dividida pelo
número efetivo de componentes.
A noção do número efetivo de componentes tem uma variedade de usos. Por exemplo, vamos
considerar um mercado com cinco ações, como apresentado na figura B1.
FIGURA B1: ILUSTRAÇÃO DO NÚMERO EFETIVO DE COMPONENTES EM CARTEIRAS DE CINCO AÇÕES
PONDERAÇÃO POR
CAPITALIZAÇÃO DE
MERCADO (%)

PONDERAÇÃO
EQUITATIVA (%)

PONDERAÇÃO POR
CAPITALIZAÇÃO DE
MERCADO AO
QUADRADO (%)

PONDERAÇÃO
EQUITATIVA AO
QUADRADO (%)

A

90,0

20,0

81,0

4,0

B

2,5

20,0

0,1

4,0

C

2,5

20,0

0,1

4,0

D

2,5

20,0

0,1

4,0

E

2,5

20,0

0,1

4,0

81,3

20,0

1,23

5,00

AÇÃO

SOMA DOS VALORES
AO QUADRADO (%)
1/SOMA DOS VALORES
AO QUADRADO (%)
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

A ação A é gigantesca em comparação com o resto das ações e, portanto, domina o índice ponderado
por capitalização de mercado. Se elevássemos as ponderações por capitalização ao quadrado, as
somássemos e tomássemos o seu valor inverso, obteríamos o número efetivo de posições de 1,23. A
ideia é que, embora haja cinco ações no universo, quatro delas não são tão importantes. De fato,
temos 1,23 ações. Por outro lado, se assumirmos que o índice é ponderado equitativamente, então o
número efetivo de ações será idêntico ao número de ações.
Como mencionamos anteriormente, em nosso cálculo, a capacidade corresponde à capitalização total
do índice dividida pelo número efetivo de componentes. No entanto, o cálculo da dispersão também
depende da ponderação por capitalização. É legítimo se perguntar se estamos ponderando a
capitalização de maneira excessiva (ou seja, duas vezes em vez de uma).
A ponderação por capitalização no cálculo da dispersão reflete o fato da maioria dos índices serem
ponderados desta forma. Se um gestor tomasse posições ativas proporcionalmente à capitalização,
seus benefícios ou perdas versus o benchmark (em termos percentuais) deveriam apresentar uma
distribuição ponderada por capitalização.

19

O número efetivo é o recíproco da medida de concentração do Índice de Herfindahl-Hirschman e ambas estatísticas se tornaram parte da
literatura em teoria financeira a respeito da diversificação. As duas definições parecem ter se desenvolvido de maneira independente, a
última no contexto familiar da concentração de carteiras, conforme o exposto no artigo “The Paternity of an Index” (The American
Economic Review, Vol. 54, No. 5, setembro de 1964, p. 176), de Albert Hirschman e a primeira como uma medida do número efetivo de
partidos políticos com números variáveis de representantes no parlamento (Laakso, M. and R. Taagepera: “The ‘Effective’ Number of
Parties: A Measure with Application to West Europe”, Comparative Political Studies, 12:1, abril de 1979).
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Adicionalmente, em circunstâncias mais práticas e particularmente em índices mais amplos, se os
gestores enfrentam um custo de pesquisa por título, é provável eles pagarem e implementarem um
conjunto mais limitado de ponderações superiores e inferiores e, considerando a maior capacidade
que podem assumir em resposta, é provável que prefiram recomendações sobre componentes com
uma maior ponderação no benchmark.
A nossa análise impõe várias suposições estilísticas sobre como os gestores poderiam dar uma
ponderação superior ou inferior aos títulos. De maneira implícita na forma em que calculamos a
dispersão ajustada por capacidade, assumimos que é mais provável os gestores realizarem apostas
ativas e tomarem maiores posições ativas absolutas em componentes de maior tamanho. Seria
possível realizar uma pesquisa mais profunda para tentar confirmar esta suposição com os dados
empíricos de posições ativas reais em carteiras ativas, mas como indicamos neste apêndice, se
poderiam modelar os diferentes tipos de comportamento simplesmente através de variações nas
ponderações utilizadas para calcular o tamanho médio e a dispersão transversal.
A fim de demonstrar o possível impacto de escolher entre o número efetivo e real de componentes, a
figura B2 proporciona uma versão alternativa da figura 6 sob a suposição de que a capacidade foi
calculada usando a média do tamanho dos componentes ponderada de maneira equitativa.
Figura B2: Dispersão ajustada por capacidade segundo o tamanho médio ponderado equitativamente
Setores do S&P 500 (20,99)
Setores do S&P Developed Ex-U.S. BMI (19,98)
Países do S&P Developed Ex-U.S. BMI (10,7)
Setores do S&P Emerging BMI (5,24)
Países do S&P Emerging BMI (4,46)
S&P 500 Information Technology (1,34)
S&P 500 Communication Services (1,17)
S&P 500 Health Care (1,07)
S&P 500 Energy (1,06)
S&P 500 (1,00)
S&P 500 Consumer Staples (0,94)
S&P 500 Financials (0,81)
S&P 500 Consumer Discretionary (0,74)
S&P Europe 350 (0,73)
S&P 500 Industrials (0,68)
S&P 500 Materials (0,58)
S&P/TOPIX 150 (0,53)
S&P 500 Real Estate (0,31)
S&P 500 Utilities (0,28)
S&P MidCap 400 (0,14)
S&P Developed Ex-U.S. BMI (0,14)
S&P Emerging BMI (0,07)
S&P SmallCap 600 (0,05)
S&P Frontier BMI (0,02)
0

5
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35
Média de 10 anos do valor relativo da pesquisa (versus ações do S&P 500)
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados com base em cifras mensais anualizadas de dispersão e capitalização desde outubro de 2008
até setembro de 2018. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de
desempenho no final do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a partir de
backtesting. O desempenho no passado não garante resultados futuros.

A diferença significativa entre o valor dos setores e países do S&P Developed Ex-U.S. BMI,
apresentada na figura B2, contrasta com sua semelhança relativa na figura 6 e ilustra o impacto de
incluir a concentração ou não. Em setembro de 2018, havia 23 países representados no índice, oito
dos quais tinham um peso inferior a 1% e um número efetivo de países igual a nove.
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DIVULGAÇÃO DE DESEMPENHO
Todas as informações apresentadas antes da data de lançamento são hipotéticas (obtidas por meio de backtesting), e não correspondem a
um desempenho real. Os cálculos de backtesting estão baseados na metodologia que estava em vigor na data de lançamento do índice. No
entanto, ao criar históricos mediante backtesting para períodos em que há anomalias do mercado ou que não refletem o ambiente geral do
mercado atual em um momento determinado, é possível adequar as regras da metodologia do índice a fim de abranger um universo
suficientemente amplo para simular o mercado que o índice procura medir ou a estratégia que procura capturar. Por exemplo, é possível
reduzir os critérios de capitalização de mercado e liquidez. As metodologias completas dos índices estão disponíveis em www.spdji.com. O
desempenho de um índice no passado não é uma garantia de resultados no futuro. A aplicação prospectiva da metodologia usada para
construir o índice pode não gerar um desempenho comparável com os retornos gerados mediante backtesting que são apresentados.
A S&P Dow Jones Indices define várias datas para assistir os seus clientes no fornecimento transparência. A primeira data de valorização é o
primeiro dia para o qual existe um valor calculado (seja “ao vivo” ou obtido pelo processo de backtesting) para um determinado índice. A data
base é a data na qual o índice é estabelecido, a um valor fixo, para fins de cálculo. A data de lançamento designa a data na qual os valores
de um índice são considerados “ao vivo” pela primeira vez: valores do índice fornecidos para qualquer data ou período de tempo anterior à
data de lançamento do índice são considerados submetidos a backtesting. A S&P Dow Jones Indices define a data de lançamento como a
data pela qual os valores de um índice são conhecidos por terem sido liberados ao público, por exemplo, através do site público da empresa
ou seu datafeed a partes externas. Para índices da marca Dow Jones introduzidos antes de 31 de maio de 2013, a data de lançamento (que
antes de 31 de maio de 2013 era chamada de “data de introdução”) é estabelecida em uma data na qual não é mais permitido serem feitas
quaisquer modificações à metodologia do índice, mas que podem ter sido anteriores à data da liberação pública do índice.
O período de back-test não corresponde necessariamente a todo o histórico disponível do índice. Por favor, consulte o documento sobre a
metodologia do índice, disponível em www.spdji.com, para obter mais detalhes sobre o índice, inclusive a maneira pela qual ele é
rebalanceado, os prazos de tal rebalanceamento, os critérios para inclusões e exclusões, bem como todos os cálculos do índice.
Outra limitação do uso das informações obtidas pelo processo de backtesting é que, geralmente, o cálculo com backtesting é preparado com
o benefício da visão a posteriori. As informações do backtesting refletem a aplicação da metodologia do índice e a seleção dos componentes
do índice retrospectivamente. Nenhum registro hipotético poderá explicar completamente o impacto do risco financeiro em operações reais.
Por exemplo, há diversos fatores relacionados aos mercados de ações, renda fixa ou commodities em geral, que não podem ser e que não
foram considerados na preparação das informações do índice apresentadas, todos os quais podem afetar o desempenho real.
Os retornos do índice que se mostram não representam os resultados de operações reais de ativos/títulos. A S&P Dow Jones Indices LLC
mantém o índice, calcula os níveis do índice e o desempenho apresentado ou analisado, mas não gerencia ativos reais. Os retornos do
índice não refletem o pagamento de quaisquer encargos ou taxas de vendas que um investidor possa pagar para adquirir os títulos
subjacentes no índice ou fundos de investimento que se destinam a acompanhar o desempenho do índice. A imposição destas taxas e
encargos faria com que o desempenho real e obtido pelo processo de backtesting dos títulos/fundos fosse inferior ao desempenho do índice
mostrado. Como um exemplo simples, se um índice teve retornos de 10% sobre um investimento de US$ 100.000 por um período de 12
meses (ou US$ 10.000) e uma taxa real baseada nos ativos de 1,5% foi fixada no final do período sobre o investimento mais os juros
acumulados (ou US$ 1.650), o rendimento líquido seria de 8,35% (ou US$ 8.350) para o ano. Durante um período de três anos, uma taxa
anual de 1,5% deduzida no final do ano com um retorno presumido de 10% por ano geraria um rendimento bruto de 33,10%, uma taxa total
de US$ 5.375 e um rendimento líquido cumulativo de 27,2% (ou US$ 27.200).
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AVISO LEGAL
© 2018 S&P Dow Jones Indices LLC. Todos os direitos reservados. STANDARD & POOR’S, S&P, S&P 500, S&P 500 LOW VOLATILITY
INDEX, S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P MIDCAP 400, S&P SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND
ARISTOCRATS, S&P TARGET DATE INDICES, GICS, SPIVA, SPDR e INDEXOLOGY são marcas comerciais registradas da Standard &
Poor’s Financial Services LLC, uma empresa filial da S&P Global ("S&P"). DOW JONES, DJ, DJIA e DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
são marcas comerciais registradas de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Estas marcas comerciais em conjunto com outras
foram licenciadas para a S&P Dow Jones Indices LLC. A redistribuição ou reprodução total ou parcial é proibida sem consentimento por
escrito da S&P Dow Jones Indices LLC. Este documento não constitui uma oferta de serviços nas jurisdições onde a S&P Dow Jones Indices
LLC, S&P, Dow Jones ou suas respectivas afiliadas (coletivamente “S&P Dow Jones Indices”) não possuem as licenças necessárias. Com
exceção de alguns serviços personalizados de cálculo de índices, todas as informações fornecidas pela S&P Dow Jones Indices são
impessoais e não adaptadas às necessidades de qualquer pessoa, entidade ou grupo de pessoas. A S&P Dow Jones Indices recebe
compensação relacionada com o licenciamento de seus índices a terceiros e com os serviços personalizados de cálculo de índices. O
desempenho de um índice no passado não é sinal ou garantia de resultados no futuro.
Não é possível investir diretamente em um índice. A exposição a uma classe de ativos representada por um índice pode estar disponível por
meio de instrumentos de investimento baseados naquele índice. A S&P Dow Jones Indices não patrocina, endossa, vende, promove ou
gerencia nenhum fundo de investimento ou outro veículo de investimento que seja oferecido por terceiros e que procure fornecer um
rendimento de investimento baseado no desempenho de qualquer índice. A S&P Dow Jones Indices não oferece nenhuma garantia de que
os produtos de investimento com base no índice acompanharão de modo preciso o desempenho do índice, ou proporcionarão rendimentos
positivos. A S&P Dow Jones Indices LLC não é uma consultora de investimentos e a S&P Dow Jones Indices não faz declarações com
respeito à conveniência de se investir em qualquer fundo de investimento ou outro veículo de investimento. A decisão de investir em um
determinado fundo de investimentos ou outro veículo de investimento não deverá ser tomada com base em nenhuma declaração
apresentada neste documento. Potenciais investidores são aconselhados a fazerem investimentos em tais fundos ou outro veículo somente
após considerarem cuidadosamente os riscos associados a investir em tais fundos, conforme detalhado em um memorando de oferta ou
documento similar que seja preparado por ou em nome do emitente do fundo de investimento ou outro produto de investimento ou veículo. A
S&P Dow Jones Indices não é uma consultoria fiscal. É preciso que um consultor fiscal avalie o impacto de quaisquer títulos isentos de
impostos nas carteiras e as consequências de alguma decisão particular de investimento. A inclusão de um título em um índice não é uma
recomendação da S&P Dow Jones Indices para comprar, vender ou deter tal título, nem deve ser considerado como um aconselhamento de
investimento.
Estes materiais foram preparados unicamente com fins informativos baseados nas informações geralmente disponíveis para o público de
fontes consideradas como confiáveis. Nenhum conteúdo nestes materiais (incluindo dados de índice, classificações, análises e dados
relacionados a crédito, modelos, software ou outros aplicativos ou informações destes) ou qualquer parte deste (Conteúdo) pode ser
modificado, submetido à engenharia reversa, reproduzido ou distribuído de nenhuma forma, por nenhum meio, nem armazenado em bases
de dados ou sistema de recuperação, sem o consentimento prévio por escrito da S&P Dow Jones Indices. O Conteúdo não deve ser usado
para nenhum fim ilegal ou não autorizado. A S&P Dow Jones Indices e seus provedores de dados terceirizados e licenciadores
(coletivamente “Partes da S&P Dow Jones Indices”) não garantem a precisão, integralidade, oportunidade ou disponibilidade do Conteúdo.
As partes da S&P Dow Jones Indices não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões, independentemente da causa, nos resultados
obtidos do uso do Conteúdo. O CONTEÚDO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". AS PARTES DE S&P DOW JONES
INDICES SE ISENTAM DE QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS SE LIMITANDO A,
QUALQUER GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM OU USO EM PARTICULAR, ISENÇÃO DE BUGS, ERROS
OU DEFEITOS DE SOFTWARE, QUE A FUNCIONALIDADE DO CONTEÚDO SERÁ ININTERRUPTA OU QUE O CONTEÚDO OPERARÁ
COM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU DE HARDWARE. Sob nenhuma circunstância, as Partes da S&P Dow Jones
Indices serão responsáveis a qualquer parte, por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, exemplares, compensatórios, punitivos,
especiais ou consequenciais, custos, despesas, custas legais ou perdas (incluindo, sem limitação, perda de rendimentos ou perda de lucros e
custos de oportunidades); em conexão com qualquer uso do Conteúdo, mesmo se aconselhado da possibilidade de tais danos.
A S&P Global mantém algumas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a independência e a
objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, algumas unidades de negócios da S&P Global poderão ter informações que
não estejam disponíveis para outras unidades de negócios. A S&P Global estabelece políticas e procedimentos para manter a
confidencialidade de algumas informações não públicas recebidas em conexão com cada processo analítico.
Além disto, a S&P Dow Jones Indices presta uma ampla gama de serviços a, ou relacionados com, muitas empresas, incluindo emissoras de
títulos, consultoras de investimentos, corretoras, bancos de investimentos, outras instituições financeiras e intermediários financeiros; e, em
conformidade, pode receber taxas ou outros benefícios econômicos dessas empresas, incluindo empresas cujos títulos ou serviços possam
recomendar, classificar, incluir em portfólios modelos, avaliar, ou abordar de qualquer outra forma.
Este documento foi traduzido para o português apenas para fins de conveniência. Se existirem diferenças entre as versões do documento em
inglês e português, a versão em inglês prevalecerá. A versão em inglês está disponível em nosso site www.spdji.com.
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