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RESUMO 
 

 

Risco, retorno e seleção de carteiras são temas importantes e que despertam 
atenção não apenas dos profissionais especializados, mas também de investidores 
de uma forma geral. As contribuições seminais de Markowitz (1952) e Sharpe (1964) 
constituem elementos básicos para a construção da “moderna teoria de finanças 
corporativas”, pois possibilitam analisar riscos e a forma em que alguns tipos de 
riscos poderiam ser mitigados pela diversificação de carteiras. Os autores revelam 
que os riscos de mercado podem ser minimizados não por uma diversificação ad 
hoc, mas por uma alternativa que leva em consideração como os ativos financeiros 
se comportam ao longo dos ciclos econômicos, devendo a escolha da carteira ser 
respaldada por conceitos estatístico-econométricos de variância, covariância e 
correlação. Esta dissertação se endereça a esse tema e tem por finalidade pesquisar 
se, mesmo em um ambiente adverso caracterizado pelo baixo desempenho 
econômico da economia e do mercado acionário, há alternativas de escolha de 
carteiras que proporcionem maior retorno aos aplicadores, dado um nível aceitável 
de risco. O estudo abrange o período de junho de 2012 a julho de 2013, cujo retorno 
médio mensal da carteira de mercado (IBOVESPA) foi da ordem de -0,894%, com o 
foco em carteiras de fundos de ações administradas por três grandes instituições 
financeiras que atuam no país: Banco do Brasil, Banco Bradesco e Banco 
Santander. Foram analisadas 45 carteiras e apreciadas as características de retorno 
e risco de mercado de cada uma delas. Os riscos foram quantificados mediante 
estimativas de volatilidade das carteiras e dos coeficientes betas, que medem a 
associação dos retornos de cada carteira com a carteira representativa de mercado 
(IBOVESPA). As carteiras foram ordenadas segundo os métodos propostos por 
Sharpe e Treynor (1965). Ademais, foram apresentadas análises de otimização de 
carteiras, sendo empregados dois critérios alternativos: a maximização de retornos 
com a definição de risco aceitável e a maximização do Índice Sharpe. As simulações 
foram feitas para cada uma das instituições financeiras individuais e, também, para 
as carteiras dessas instituições consideradas conjuntamente. Em relação à 
maximização do Índice Sharpe, destacaram-se três fundos de ações ofertados pelo 
Banco do Brasil, três pelo Bradesco e dois pelo Santander. Entretanto, a distribuição 
nesses fundos não seria homogênea: em primeiro lugar, figuraria a administradora 
de Fundos do Bradesco que deteria 54% do total das aplicações, e, em condições 
bem próximas, a Administradora do Santander (23,36%) e a do Banco do Brasil 
(22,67%). 
 

 

Palavras-chave: Fundos de Ações. Otimização. Retorno. Riscos. 
  



 

 

SUMMARY 

 

Expected return and the market risk and the selection of the portfolios are very 
important matters, which claim attention of professionals and investor in general. As 
shown by the seminal works by Markowitz (1952) and Sharpe (1964) it is possible to 
build a basic theory of the “modern corporate financial theory” which analyses the 
risks and the way which some risks could be mitigated by the diversification 
of portfolios. The authors reveal that the market risk could be minimized not by an ad 
hoc diversification, but by an alternative, which is how the financial assets behave 
during long term of economic cycles, due the choice of the portfolio be endorsed by 
statistical econometric measures of variance and covariance and correlation. This 
dissertation was on this subject and aims at ensuring such as search even though in 
an adverse environment characterized by the low economic growth in the economy 
and the stock market if that could have an alternative of choice of the portfolios, 
which deliver the highest return to the investors with an acceptable level of risk. The 
study covers the period from June 2012 to July 2013 with the return of average 
monthly from the market portfolio (IBOVESPA) which was -0,894% with focus on 
funds share portfolios, which are administered by three big financial institutions that 
operate in Brazil, are they: Banco do Brasil, Banco Bradesco e Banco Santander. 
The return and the market risk of 45 portfolios were analysed and considered. Risks 
were quantified through the volatility estimates of the portfolios and betas 
coefficients, measuring the association of returns of each portfolio with a 
representative market portfolio (IBOVESPA). The portfolios were ordered according 
to the methods proposed by Sharpe and Treynor (1965). Furthermore, the analyses 
provided of portfolio optimization, of having two alternative criteria: maximization of 
returns with a definition of the accepted risk and maximization of The Sharpe ratio. 
The simulations were performed for each individual financial institutions, and also for 
the portfolios of these institutions jointly considered. In relation to maximizing the 
Sharpe Ratio stood out 03 equity funds offered by Banco do Brasil, 03 by Banco 
Bradesco and 02 by Bando Santander. However, the distribution of the fund would 
be not homogeneous: first of all would the administrator of the funds of Banco 
Bradesco which would have a market share of 54% and in similar conditions would 
be an Banco Santander administration (23,36%) and then Banco do Brasil (22,67%). 
 

 

Key words: Equity funds. Optimization. Return. Risks. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Contextualização do tema da pesquisa 
 

 

Desde a implantação do Plano Real em 1994, com o recuo da inflação e altas 

moderadas dos preços dos bens e serviços, observam-se, no mercado brasileiro, 

uma diversificação de ativos e o crescimento na oferta de ações em bolsa de valores 

e em fundos de investimento. O ambiente criado a partir de então disponibilizou ao 

investidor pessoa física acesso a uma maior variedade de produtos financeiros, a 

realizar aplicações por um prazo mais longo de tempo e a tomar decisões de 

investimentos baseados em renda variável. 

 

Nessa linha, o mercado de capitais brasileiro experimentou um crescimento 

significativo principalmente nos últimos dez anos, o que acarretou a valorização do 

seu índice principal, o Ibovespa, reflexo do aumento do volume de recursos 

investidos e de investidores presentes nesse mercado. Entretanto, o país não ficou 

imune à grave crise financeira internacional que teve início em 2008 e vem sofrendo 

os efeitos tanto no lado real da economia, com taxas de crescimento insatisfatória do 

PIB, quanto na depreciação de alguns ativos financeiros, em especial as ações 

negociadas das empresas. 

 

Desconsiderando os efeitos perversos da crise, sabe-se que o aumento da renda 

real da população promove a geração de poupança, que deve ser aplicada na 

expectativa de colher benefícios futuro. Para os poupadores, a perspectiva é 

alavancar seus ganhos ao longo do tempo, propiciado por um ambiente positivo para 

o investimento no país. 

 

Conforme a BM&FBOVESPA (2012), há alguns anos, os investidores brasileiros vêm 

aumentando aplicações em ativos financeiros de renda variável (fundos e ações). O 

maior entrave era representado pelo risco Brasil, mas esse apresentou tendência de 

queda. Em queda, desconsiderando as turbulências da conjuntura atual, também 

estão os juros, o que estimula o investimento em ações. Como consequência, o 
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investimento em fundos administrados pelos grandes instituições financeiras que 

operam no país vem crescendo e se popularizando. 

 

No mercado de ações, realizado na BM&FBovespa/SP, não existe, 

necessariamente, um valor mínimo para ser investidor. Por exemplo, um pequeno 

investidor pode adquirir a quantidade de ações que está de acordo com sua 

capacidade financeira, tornando-se sócio minoritário, mesmo tendo participação 

percentual ínfima no capital da companhia, sem que tenha que ficar excluído do 

mercado de capitais apenas por ser pequeno. 

 

Desse modo, um problema que aflige o investidor vem a ser a distribuição de 

determinada importância entre os diversos títulos existentes no mercado. Bancos de 

investimento, sociedade corretora ou distribuidora de valores administram vários 

fundos, dentre eles o de ações oferecidas como opção de investimentos ao público 

em geral. Esses fundos, geralmente, costumam apresentar uma carteira 

diversificada, a fim de minimizar o risco do investimento, pois a tendência que se 

espera daqueles que atuam no mercado deve ou deveria ser a busca do máximo 

possível de retorno de seus investimentos em aceitáveis níveis de risco.  

 

Nessa linha, Bonomo et al. (2004, p.17) salientam que “um dos maiores desafios dos 

pesquisadores em finanças é estudar o trade-off entre risco e retorno dos ativos do 

mercado. O bom senso nos levaria a afirmar que, quanto maior o retorno de um 

ativo, maior o risco a ele associado”. 

 

No Brasil, diversos trabalhos foram feitos sobre desempenho das carteiras de ações. 

Santos Júnior (2009) investiga a decisão na compra de ações no mercado brasileiro. 

Coroa (2008) analisa o desempenho dos modelos de Markowitz e Gruber na 

formação de carteiras. Assunção (1999) mostra que o comportamento dos 

investidores individuais é mais bem representado por uma função que incorpora 

aversão a perdas do que pela função de utilidade tradicional. Verbeek (2004) aponta 

a compatibilidade entre a alocação em ações e a teoria dos prospectos: pessoas têm 

maior aversão ao risco no campo dos ganhos; quando a mesma escolha é 

apresentada de forma diferente, as pessoas tendem a tomar decisões 

inconsistentes. Barros e Aragão (2005) investigam as decisões de financiamento e 
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investimento de empresas quando os gestores possuem vieses de otimismo e 

excesso de confiança. 

 

Entretanto, não estão disponíveis estudos que abordam a seleção de carteiras no 

período recente, que é caracterizado por grande volatilidade do mercado acionário e 

retornos insatisfatórios propiciados pelas ações corporativas. Esta dissertação se 

endereça ao tema e tem por objetivo investigar o desempenho relativo de 

instituições financeiras na administração de carteiras compostas de ações em um 

período de grande turbulência econômica. Foi selecionada amostra composta de 

três grandes instituições financeiras e que têm destacada atuação na gestão de 

portfólios, sendo uma de controle acionário do governo brasileiro (Banco do Brasil), 

outra de capital privado nacional (Bradesco) e a terceira caracterizada pelo controle 

acionário externo (Santander). 

 

Registra-se que cada fundo administrado por instituições financeiras constitui uma 

carteira, que é composta por ações de diferentes corporações. Por exemplo, 

considerando os fundos intitulados “Dividendos”, o administrado pelo Banco do 

Brasil – o Fundo – possui a seguinte composição (TAB.1):  

 
TABELA 1 – Composição do Fundo “Dividendos” Administrado pelo BB 

Energia Elétrica 0,152 

Bancos 0,095 

Serviços Financeiros Diversos 0,095 

Seguradoras 0,093 

Mineração 0,092 

Telecomunicações/Telefonia 0,069 

Material Rodoviário 0,065 

Ações BB 0,059 

Op. Compromissada Over 0,052 

Holdings 0,049 

Gás 0,030 

Bebidas 0,025 

Serviços Transporte e Logística 0,023 

Saúde 0,016 

LFT 0,016 

Construção e Engenharia 0,016 

Companhia Adm Part 0,015 

Calçados 0,014 

Diversas outras indústrias TR 0,013 

Fumo 0,011 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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1.2 Objetivos da pesquisa 
 

 

A pergunta que norteia este estudo é a seguinte: diante de uma grande variedade de 

ativos financeiros e, especificamente, de fundos de ações, as teorias que versam 

sobre a construção de carteiras (Portfolio Optimization) podem fornecer alguns 

parâmetros para auxiliar a escolha de carteiras por parte do investidor? 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

 

Analisar o desempenho dos fundos de ações administrados por instituições 

financeiras que atuam no Brasil, utilizando instrumentos de moderna teoria de 

finanças, que ressaltam o trade-off entre risco e retornos. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 

a) Quantificar o desempenho (retorno) das carteiras administradas pelos Bancos 

do Brasil, Bradesco e Santander. 

b) Mensurar o risco da carteira, utilizando a medida de variabilidade (desvio-

padrão) e o coeficiente beta. 

c) Analisar o desempenho relativo dessas carteiras mediante o emprego do 

método proposto por Sharpe. 

d) Analisar o desempenho relativo dessas carteiras utilizando o método de 

Treynor. 

e) Apresentar o resultado de seleção ótima de portfólio, considerando as 

carteiras dessas três grandes instituições financeiras. 
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1.3 Justificativa e Estrutura da Dissertação 
 

 

Como mencionado, a evolução do mercado de capitais e da economia brasileira vem 

permitindo mudanças na visão do investidor. Assim, além de reduzir o custo do 

capital e de aumentar a transparência das empresas, o mercado possibilita que 

pessoas comuns se tornem investidoras ou poupadoras, além de permitir que 

invistam diretamente em ações ou se tornem cotistas de fundos de renda fixa e 

variável. 

 

Mas investir em quais ativos? Quais são as organizações que oferecem os melhores 

rendimentos com menores riscos? Será que, no caso específico de renda variável, 

existe uma carteira de investimento suficientemente diversificada que permita 

maximizar retornos mitigando os riscos inerentes a essas aplicações? 

 

Nessa linha, a administração de carteiras de fundo vem procurando apresentar 

mecanismos para a obtenção de uma relação ótima entre risco e retorno. No caso 

deste trabalho, a análise abordará carteiras de fundos de ações procurando 

encontrar uma alocação ótima, por meio da diversificação, para alavancar seus 

ganhos, dado um risco associado a esses ativos. Para tanto, será analisado o 

desempenho das carteiras de investimentos de instituições financeiras, tendo sido 

selecionadas as carteiras administradas por três dos principais bancos que atuam no 

país: Banco do Brasil, Bradesco e Santander. A escolha desses bancos é decorrente 

do fato de serem todos múltiplos, sendo ainda um público, outro privado e um 

internacional, respectivamente. 

 

A pesquisa aborda um período de grande turbulência econômica com fortes reflexos 

no mercado acionário, sendo analisados os desempenhos das carteiras de ações de 

julho de 2012 a junho de 2013. Registra-se que, nesse período, a carteira de 

mercado medida pelo IBOVESPA apresentou um desempenho mensal negativo de 

0,89%. 

 

Serão empregados conceitos e instrumentais da moderna teoria de finanças, cujo 

ponto de partida são as concepções apresentadas por Markowitz (1952), que utiliza 
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parâmetros e distribuições de probabilidade de ativos da economia: a média, a 

variância e a covariância. 

 

Para Markowitz (1952), o conceito proposto é de que os retornos das ações são 

normalmente distribuídos e de que as pessoas gostam de maximizar retornos, mas 

não desejam correr riscos. A ideia de risco embasou o conceito da diversificação da 

carteira de investimentos, que passou a ser um das normas mais recomendadas por 

analistas de mercados e consultores de investimentos. A aversão dos investidores 

ao risco deu lugar à conhecida expressão: não colocar todos os ovos na mesma 

cesta. 

 

De acordo com Sharpe (1964), existem investimentos com retorno garantidos (Livre 

de Risco), com parâmetros definidos que podem ser pós-fixados e pré-fixados. 

Como exemplo, podemos citar, no caso brasileiro, aplicações em títulos do governo 

federal. Já o mercado acionário é volátil e pode impor perdas aos detentores desses 

ativos, de tal forma que o investidor deverá conhecer as características desse 

mercado, os prazos e as formas de aplicação, como precondição para uma 

condução mais consciente, a fim de alavancar o retorno desses ativos. 

 

No que se refere, especificamente, à minimização dos riscos dos ativos, Sharpe 

(1964) e Lintner (1965), a partir do artigo de Markowitz (1952), com o objetivo de 

delinear o retorno esperado de um ativo de risco, desenvolveram o Capital Asset 

Pricing Model (CAPM), que tem como premissa fundamental o coeficiente beta, que 

é uma medida de risco a partir da variação de um ativo financeiro com relação à 

carteira de mercado. 

 

A partir dessas contribuições e mediante o emprego de modelos de programação 

linear, foram desenvolvidos estudos e ferramentas que possibilitam a seleção de 

carteiras ótimas. 

 

Esta dissertação será fundamentada nos conceitos de risco versus retornos, fará uso 

de métodos quantitativos, caracterizados pelo emprego de análise de regressão e de 

otimização, procurando oferecer evidências para os delineados objetivos, e está 

organizada em oito capítulos, incluindo esta breve introdução. 
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O capítulo 2 apresenta o referencial teórico, contendo os conceitos de risco e 

retornos e discussões sobre mercados eficientes e carteira ótima. Será dada grande 

atenção à volatilidade dos ativos e à relação dessa com o risco sistemático do 

mercado. 

 

No capítulo 3, são ressaltados alguns aspectos da indústria de fundos no Brasil, 

contextualizando a implantação do Plano Real e a Estabilidade Econômica que 

harmonizaram um ambiente para investimentos em fundos de ações. 

 

O capítulo 4 é dedicado à apresentação da metodologia, sendo caracterizada a 

pesquisa e detalhados os procedimentos adotados para a análise dos dados.  

 

No capítulo 5, as características e os riscos das carteiras de fundos de ações 

administradas pelo Banco do Brasil, Banco Bradesco e Banco Santander. 

 

O capítulo 6 contém a análise dos resultados de otimização das carteiras de cada 

banco, abordando a maximização do retorno e seu risco da carteira e de mercado, 

bem como a otimização de carteiras de fundos de ações considerados 

conjuntamente. 

 

O E, finalmente, o capítulo 7 apresenta as considerações finais acerca dos 

resultados obtidos. 
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2 A SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS: FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA 
 

 

2.1 Risco x Retorno 
 

 

Praticamente, todas as decisões financeiras feitas por um investidor, seja esse 

individual ou institucional, envolvem tomadas de decisões presentes a respeito de 

eventos que acontecerão no futuro. Inevitavelmente, as decisões econômicas 

envolvem risco. Os ativos financeiros, como títulos de renda fixa, obrigações do 

tesouro, ações, debêntures, commodities e outros, são opções de investimentos 

notoriamente com diferentes graus de riscos. 

 

Segundo Fama (1970), que foi um dos laureados pelo Prêmio Nobel de Economia 

de 2013, o risco apresenta a ideia de “possibilidade” de incerteza. Essa ideia está 

associada à probabilidade dos fracassos e à separação entre fracassos e sucessos. 

Para a mensuração de tal probabilidade, é utilizada, normalmente, a estatística que 

permite às pessoas tomarem as melhores decisões em condições de incerteza. No 

caso do trabalho aqui proposto, usaremos cálculos para medir o risco de uma 

distribuição de probabilidade consoante a variabilidade dos seus retornos, e essa 

medida será essencial para a escolha da carteira ótima. 

 

Modigliani e Miller (1958) procuram sintetizar os riscos de um investimento de 

acordo com os ganhos ou prejuízos dos proprietários ocorridos em um determinado 

período de tempo. Segundo os autores, a taxa de retorno exigida ou esperada de 

um investimento (  ) pode ser escrita da seguinte maneira: 

  

P

cPP
k

t

tt

t

1

1






 , 

sendo: 
 

  = valor do ativo no tempo t; 

    = valor do ativo no tempo t-1; 

C = fluxo de caixa do investimento no período de t-1 até t. 
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Assim, o risco pode ser interpretado pelos desvios previsíveis dos fluxos futuros de 

caixa (C), e o retorno esperado (  ), associado aos fluxos incertos de caixa do 

investimento, determinado pela ponderação entre os valores financeiros esperados e 

suas respectivas probabilidades de ocorrência. 

 

Varga (2001) ressalta a importância da incorporação do risco à avaliação de 

performance de fundos: 

 

se o retorno esperado de um fundo é tanto maior quanto maior seu risco, 
então a inclusão de alguma medida de risco na avaliação deste permite 
melhor verificação de quanto do retorno proporcionado por um gestor veio 
do risco assumido e quanto veio de seu talento ou sorte. Assim, fica mais 
bem explicada a verdadeira contribuição do gestor para o retorno do fundo. 
(VARGA, 2001, p.216). 

 

Nas próximas seções, analisaremos alguns modelos que propõem obter maiores 

retornos com menor risco associados. Registra-se, contudo, que o ponto de partida 

da Moderna Teoria das Finanças foi o trabalho seminal de Markowitz (1952), que 

usa técnicas que permitem que um investidor encontre a carteira com o maior 

retorno esperado para qualquer nível de desvio-padrão da carteira ( k p ) apurado 

para resultados conhecidos e probabilidades iguais constituído pela equação 

 k p 1

)(
2





n

KpKj

(volatilidade). Em sequência, avaliaremos utilizando Sharpe 

(CAPM) Precificação de ativos financeiros e o modelo de otimização de carteiras de 

Elton-Gruber (1995), que utiliza como parâmetro de seleção das ações um índice 

que associa o retorno excessivo em relação ao seu risco não diversificável.      

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_precifica%C3%A7%C3%A3o_de_ativos_financeiros
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2.2 As Contribuições de Markowitz 
 

 

Markowitz (1952) promulgou a prática de diversificação de carteiras de ações que 

poderiam reduzir o impacto das oscilações de um retorno em uma carteira de títulos, 

que é base para a seleção de carteiras (Portfolio Optimization). 

 

Ademais, introduziu o conceito de carteira eficiente, fixando os princípios básicos 

para sua composição. Segundo o autor, assumindo que os investidores são avessos 

ao risco, as duas únicas variáveis que interessam ao investidor são o retorno 

esperado e o risco. 

 

Para ele, o risco de um ativo pode ser medido pela variância desses retornos ou, de 

forma mais elegante, pelo desvio-padrão, que é fornecido pela raiz quadrada da 

variância dos retornos. Dessa forma, pode-se assegurar que, quanto maior o desvio-

padrão, maior é o risco da ação (MELLAGI FILHO; ISHIKAWA, 1995). 

 

Nessa linha, segundo Coroa (2008) e Tosta de Sá (1999), o cálculo do risco da 

carteira utiliza-se do coeficiente de correlação ou da covariância com o objetivo de 

relacionar os retornos dos títulos que comporão a carteira, dois a dois. 

 

Desse modo, quando dois ou mais ativos propiciam retornos que são pouco 

relacionados entre si ou se relacionam de forma inversa, eles podem compor uma 

carteira de investimento com objetivo de mitigar riscos. O resultado será um risco 

menor que a média ponderada dos riscos individuais e, também, menor do que o do 

ativo de menor risco. 

 

À medida que cresce o número de ativos em uma carteira, o risco individual de cada 

ativo dado pela variância perde importância, e ganha relevância a inter-relação dos 

ativos. A medida estatística empregada para esse fim é a covariância, conforme 

fórmula abaixo: 
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∑(       ) (         ) 
 

 

sendo: 

   = covariância entre dois títulos (A e B); 

   = retorno do título A em determinado período; 

    = retorno esperado do título A; 

   = retorno do título B em determinado período; 

    = retorno esperado do título B; 

n = número de observações. 

 

Outra medida interessante e que pode ser derivada da covariância é o coeficiente de 

correlação, que pode variar entre -1 e 1. A respeito dessa análise, Berk e Demarzo 

(2010) ressaltam que a correlação nunca pode ser maior do que 1 ou menor do que 

menos 1. Uma correlação próxima a zero indica que as duas variáveis não estão 

relacionadas. 

 

Nesse sentido, uma correlação negativa ou positiva indica que as duas variáveis 

movem-se em direções opostas, e que a relação também fica mais forte quanto mais 

próxima de menos 1. 

 

Nessas condições, duas variáveis que estão perfeitamente correlacionadas 

positivamente (      ) movem-se, essencialmente, em perfeita proporção, na 

mesma direção, enquanto dois conjuntos que estão perfeitamente correlacionados 

negativamente movem-se, em perfeita proporção, em direções opostas. 

 

Entretanto, o sinal na covariância indica o tipo de relação que as duas variáveis tem. 

A covariância mede certo tipo de dependência entre as variáveis, e um dos objetivos 

é compreender a profundidade dessa dependência para se avaliar o risco da 

carteira. A equação da correlação pode ser assim apresentada: 

 

 

 

 

     coeficiente de correlação linear entre dois títulos (A e B). 
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∑(       ) (       )   

√(       )
 

  √
(       ) 

 

 

 

Com a informação da covariância (e da correlação), pode-se inferir como os retornos 

de dois ativos se relacionam e investigar o componente de risco de uma carteira. 

Caso a covariância seja negativa, o risco da carteira será menor do que a média 

ponderada do risco de cada um dos títulos que a compõe, dado pela formula 

kwk jjp  . 

 

Com relação ao retorno esperado da carteira ( k p ), a fórmula que permite seu cálculo 

é simplesmente a média ponderada do retorno esperado de cada título: 

E(  ) =   E(  ) +   E(  ) + ... +   E(  ); 

em que:            representam o percentual dos recursos investidos em cada um dos 

títulos 1, 2 e n que compõem a carteira. Já no que diz respeito aos riscos, pelos 

motivos expostos, esses são calculados pela soma das variâncias individuais dos 

ativos multiplicados pelo quadrado dos seus percentuais mais a covariância, que é a 

medida de como os retornos dos ativos variam em conjunto. 

 

Em suma, o desvio-padrão da carteira de investimentos formada por dois títulos 

(riscos) é o seguinte: 

 

 k p
)(2

212,121

2

2

2

2

2

1

2

1   wwww
 

 

Evidentemente, o cálculo torna-se tarefa mais árdua, à medida que o número de 

títulos que compõem a carteira se eleva. 

 

Deve-se ter em mente que o risco é inerente à tomada de uma decisão econômica e 

está presente em todos os meios, quer sejam aplicações financeiras de renda fixa ou 

variável, quer sejam investimentos em imóveis etc. Eles podem ser decompostos em 

dois tipos de risco: o risco sistemático e o risco não sistemático ou específico. 

 



22 

 

Assaf Neto (2010, p.21) conceitua o risco sistemático ou diversificável como sendo 

“inerente a todos os ativos negociados no mercado, determinado por eventos de 

natureza política, econômica e social.” Segundo ele, cada ativo pode-se comportar 

de forma diferente diante da situação conjuntural estabelecida. Ainda para o autor, a 

melhor defesa para esse tipo de risco é a diversificação da carteira de ativos 

conforme a perspectiva de conjuntura ou cenário. Essa não é tarefa fácil, pois o risco 

conjuntural sofre variações conforme mudanças na conjuntura econômica, oriundas, 

principalmente, de políticas monetárias, fiscais e cambiais. Desse modo, o próprio 

governo pode ser um dos agentes provocadores de risco, desde que implemente 

política econômica errática e sem consistência com os fundamentos e a situação 

concreta da economia. 

 

Nessa linha, Securato (1996, p.34) aborda o risco não sistemático ou não 

diversificável como “risco intrínseco ao ativo e ao subsistema ao qual pertence”. 

Assaf Neto (2003) identifica-o nas características do próprio ativo e diz que a 

eliminação do risco não sistemático de uma carteira é possível por meio da inclusão 

de ativos que não tenham correlação positiva entre si, pela diversificação por meio 

de títulos de renda fixa e de renda variável, na qual são atingidos de maneira 

diferente diante de uma elevação dos juros da economia; e por ações de empresas 

que costumam apresentar maior volatilidade diante das flutuações da conjuntura 

econômica. 

 

FIGURA 1 – Risco do Portfólio e Diversificação 

 

 

 

Retorno 

da           Risco  Diversificável 

Carteira                        Risco Total 

               

             

    Risco Não Diversificável  

 

   α 
    Títulos em carteira 

 

 

Fonte: MARKOWITZ, 1952, p.88. 
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Admitindo-se n ativos, as possíveis combinações infinitas de carteiras resultariam 

em uma junção delimitada por uma hipérbole. Dessa maneira, tem-se um conjunto 

de pontos otimizados na relação risco x retorno denominados fronteira eficiente, 

representada pela FIG.2. 

FIGURA 2 – Fronteira Eficiente proposta por Markowitz 

 

Fonte: ASSAF NETO, 2010, p.303. 

 

Dentro dessa curva (cf. FIG.2), podem-se encontrar diferentes perfis de risco x 

retorno, e esses devem se adequar ao perfil do investidor. A curva representa as 

melhores carteiras para diferentes perfis de risco. Assim, uma vez estimados os 

parâmetros dos ativos, podemos encontrar uma série de carteiras só alterando os 

valores das composições. 

 

Apesar de a contribuição de Markowitz ser a base da chamada moderna teoria de 

finanças, essa possui, segundo Damodaran (2004), duas limitações:  

I. requer grandes variáveis de ativos; e 

II. não inclui ativos livres de risco. 

 

 

2.3 Mercados eficientes e o modelo CAPM 
 

 

Sharpe (1964) deu prosseguimento aos estudos de Markowitz (1952) ampliando 

seus cálculos, o que permitiu grandes avanços na análise de risco de ativos 

financeiros. Desenvolveu-se, assim, um modelo imaginando um mundo em que 



24 

 

todos os investidores utilizam a teoria da seleção de carteiras de Markowitz por meio 

da avaliação de médias e variâncias dos ativos. 

 

Sharpe (1964) pressupõe que os investidores compartilham os mesmos retornos 

esperados, variâncias e covariâncias, mas ele não assume que os investidores 

tenham o mesmo grau de aversão ao risco. 

 

As contribuições de Sharpe possibilitaram o surgimento do modelo de precificação 

de ativos financeiros (CAPM – capital asset princing model), que descreve a relação 

entre o risco de mercado e as taxas de retorno exigidas. Conforme Bodie, Kane e 

Marcus (2000), o CAPM traduz o risco não sistemático de um ativo, refletido pelo 

coeficiente beta (β). O beta corresponde à covariância dos retornos de um ativo 

individual, dividido pelos retornos do portfólio do mercado (históricos). 

 

Para tanto, devemos considerar que: 

 

a) a fração de risco de um grupo de ações que é removida pela diversificação 

depende de sua correlação com outros grupos de ações na carteira; 

b) a construção de carteiras eficientemente grandes poderá remover todo o risco 

não sistemático por meio da diversificação, mas ainda ficará com o risco 

sistemático. 

 

Nesses termos, de acordo com Berk, Demarzo e Harford (2010), o CAPM tem como 

pressupostos: 

 

a)  a possibilidade existe de se efetuar investimento em ativos sem risco;  

b) os investidores são maximizadores da utilidade esperada e escolhem seus 

investimentos entre carteiras alternativas com base no retorno esperado e 

respectivo desvio-padrão;  

c) os investidores podem endividar-se a uma taxa de juro igual à que podem 

emprestar, em um montante ilimitado, a uma dada taxa de juro isenta de risco 

(no entanto, as taxas de endividamento, em princípio, são maiores que as 

taxas de empréstimo);  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Risco_sist%C3%AAmico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Covari%C3%A2ncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avers%C3%A3o_ao_risco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_precifica%C3%A7%C3%A3o_de_ativos_financeiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_precifica%C3%A7%C3%A3o_de_ativos_financeiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_juro
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d) todos os investidores têm expectativas homogêneas, seja quanto ao retorno 

esperado, à variância e à covariância do retorno dos ativos;  

e) todos os ativos são perfeitamente divisíveis e líquidos, não existindo custos 

de transação;  

f) não há impostos; 

g) o cálculo de betas “futuros” parte do pressuposto que os dados históricos se 

repetirão (sabemos que há incerteza nesse princípio). 

 

Pode-se construir “a linha de mercado de capitais” – LMC – Capital Market Line – 

que retrata a relação risco x retorno para carteiras eficientes, isto é, para carteiras 

que consistem em uma carteira de mercado mais um ativo isento de risco (esperado 

x exigido). 

 

Por sua vez, “a linha de mercado de títulos” – SML – Security Market Line – 

descreve a relação risco x retorno para títulos considerados isoladamente. A taxa de 

retorno exigida para um dado título    é igual à taxa de retorno isenta de risco   , 

adicionada a um prêmio de risco de mercado (     ), multiplicado pelo coeficiente 

beta do título   :            (     ). O prêmio de risco esperado é o prêmio de risco de 

mercado multiplicado pelo beta:           (     ). 

 

A linha de mercado de títulos pode não ser estável no tempo, pois, dentre outros 

aspectos, a inflação ou a aversão ao risco podem alterar-se. Se a inflação aumentar, 

com certeza, aumentará a taxa de retorno isenta de risco, pois a inflação acrescenta 

um prêmio à taxa de retorno isenta de risco e de inflação e faz deslocar a SML para 

cima. Se a versão ao risco aumentar a inclinação da reta representativa da SML, a 

linha se inclinará mais. 

 

O coeficiente beta do título   é a medida de seu risco de mercado. O beta mede a 

volatilidade dos retornos de um título relativamente ao retorno do mercado, isto é, de 

uma carteira constituída por todos os títulos do mercado (devidamente diversificada). 

O coeficiente beta é medido pela inclinação da linha característica do título, que é 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_beta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Finan%C3%A7as
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determinada pela reta da regressão entre os retornos históricos do título face aos 

retornos históricos do mercado (da carteira diversificada). 

 

O índice do risco sistemático β (beta) evidencia, então, a tendência de um título 

(como uma ação), em seu comportamento individual, variar em conjunto com o 

mercado, ou seja, mostra o que seria a “sensibilidade” do retorno de um ativo ao 

retorno da carteira de mercado. 

 

Por definição, a carteira de mercado exibe um beta = 1,0. Assim, um título com um 

beta elevado (β>1) é mais volátil do que a carteira de mercado, enquanto em um 

título cujo beta <1, com uma pequena variação no retorno da carteira, há uma maior 

variação no seu retorno (maior sensibilidade). Os ativos de β < 1 representam uma 

pequena variação no retorno da carteira e acarretam uma menor variação no retorno 

do ativo (menor sensibilidade), ou seja, títulos com β < 0 possuem comportamento 

inverso ao do mercado como um todo. 

 

Nesse sentido, o beta representa uma medida única para todos os ativos com risco. 

Pode-se obter o beta da carteira com o cálculo da média ponderada simples de 

todos os seus ativos componentes. 

 

O beta de uma carteira é a média ponderada dos betas dos títulos que constituem 

essa carteira: 

 
   
   (       )
   (  )

 

sendo: 

        

                    

                        

 

Dessa forma, para Berk, Demarzo e Harford (2010), embora a taxa de retorno 

esperada de um título seja, em geral, igual à taxa de retorno exigida, vários eventos 

podem ocorrer para provocar a alteração das taxas de retorno exigidas, como, por 

exemplo: 
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a) a taxa de retorno isenta de risco pode alterar-se em consequência de 

alteração da inflação antecipada; 

b) o coeficiente beta do título pode alterar-se; 

c) a aversão ao risco dos investidores também pode alterar-se. 

 

 

2.4 Medidas de Desempenho de Ativos: Índice de Sharpe e de Treynor 
 

 

Com base em várias contribuições à teoria de finanças, Sharpe (1964) salienta que 

determinado ativo pode ser avaliado de acordo seu desempenho e risco inerente, 

que pode ser representado pela fórmula: 

 

    
      
  

 

 

sendo: 

                    

                          

                 

 

Uma alternativa ao Índice de Sharpe é o desenvolvido por Treynor (1965) no qual 

apenas o risco sistemático (portanto, não diversificável) é levado em consideração: 

 

    
      

  
 

sendo: 

                    

 

Com esse enunciado, cabe destacar que tanto o Índice de Sharpe quanto o de 

Treynor medem o desempenho de carteiras de títulos de forma ex post, sendo a 

única diferença a forma de medir o risco: o primeiro usa o desvio-padrão da 
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distribuição dos retornos do ativo, e o segundo, o coeficiente beta, que reflete a 

associação entre o retorno do ativo e o da carteira de mercado. Esses índices 

constituem medidas de excesso de retorno padronizadas pelo risco. Dessa forma, 

quanto maior o Índice, melhor o desempenho do ativo. 

 

Para Tosta de Sá (1999), a formação de carteiras ótimas com foco no índice de 

Treynor mostra-se eficaz para reduzir o risco não sistemático da carteira formulada 

com as ações precificadas por meio do modelo CAPM. 
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3 A INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL 
 

 

3.1 O Plano Real e a Estabilidade Econômica 
 

 

Antes de descrever os fundos de investimento que serão analisados nesta 

dissertação, teceremos algumas considerações sobre o Plano Real e a Estabilidade 

econômica. Esses eventos propiciaram expansão dos mercados de crédito e de 

capitais, abrindo espaço aos instrumentos de renda variável que alargaram as 

possibilidades de financiamento das empresas e permitiram a entrada de 

investidores em busca de maior rentabilidade em suas aplicações. 

 

Até meados da década de 1990, vários planos econômicos foram implementados na 

tentativa de estabilizar a economia e eliminar o processo inflacionário que assolava o 

país. O Estado brasileiro acumulou, por longos períodos, déficits orçamentários e 

financeiros, o que, muitas vezes, inviabilizava as tentativas de aplicações 

financeiras. 

  

Só para se ter uma ideia, no ano de 1993, a inflação medida pelo IPCA (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) chegou a 2.477,15%. Já o IBGE1 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) marcou a maior alta: 2.567,34%. 

Dessa forma, era impossível um país pensar em desenvolvimento, crescimento do 

PIB e distribuições de políticas econômicas e sociais com a inflação fora de controle. 

Essa situação incentivava os investidores a dirigirem seus recursos para operações 

financeiras com remuneração diária, com o objetivo de manter o poder aquisitivo da 

moeda. 

 

Entretanto, em 1994, temos o lançamento de um plano com a finalidade de acabar 

com a hiperinflação. Nessa linha, Netto (2007, p.67) relata que: 

 

Combinaram-se condições políticas, históricas e econômicas para permitir 
que o Governo brasileiro lançasse, ainda no final de 1993, as bases de um 
programa de longo prazo. Organizado em etapas, o plano resultaria no fim 

                                                           

1 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/inflacao_2003/inpc_ipca/metsazon.shtm 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/inflacao_2003/inpc_ipca/metsazon.shtm
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de quase três décadas de inflação elevada e na substituição da antiga 
moeda pelo Real, a partir de primeiro de julho de 1994. 

 

Contudo, a partir da implantação do Plano Real ocorrida em 1994, que teve como 

objetivo principal a busca pela estabilização econômica, as políticas públicas foram 

delineadas, em especial, fiscais e monetárias, e permitiram ao governo a obtenção 

de melhores resultados na economia (GIAMBIAGI, 2011). 

 

Nessa linha, Bacha (1997, p.15) relata:  

 

Lançado sob condições políticas peculiares, no último ano de um governo 
fraco e dividido, e sem ser apoiado pelo Fundo Monetário Internacional – 
FMI, o Plano Real foi bem-sucedido em acabar com a alta inflação crônica 
brasileira, com um programa de reforma monetária de origens 
genuinamente domésticas. 

 

Conforme salientam Singer (1997) e Mercadante (1997), o sucesso do Plano Real foi 

imediato. Em 1995, o IPCA apresentou um valor de 22,41%, que foi caindo até 

chegar ao recorde de 1,66% em 1998. Conforme o IGP-DI, a inflação acumulada 

de 1967 até 1994 foi de, aproximadamente, 1.142.332.741.811.850%. 

 

Em suma, ainda como objetivos do plano, Netto (2007) relata a preservação de um 

crescimento sustentado, ao longo do tempo, de produto, de investimento, de 

emprego e de produtividade média da economia (crescimento econômico e o 

aumento de empregos e renda). 

 

Consoante ao argumento, Bari (1997) chama a atenção à modernização e à 

competitividade da economia brasileira. Para a autora, o governo estava trabalhando 

no sentido de um maior ganho no comércio externo via aumento de produtividade e 

redução de custos, e não por meio de um artifício cambial, gerando, assim, uma 

estabilidade econômica. 

 

No entanto, o Plano Real tinha como finalidade a estabilização da moeda, a fim de 

alcançar maiores índices de crescimento do país, maiores taxas de automação 

industrial (competitividade) e maiores taxas de capitação de poupança para 

investimento, além da redução significativa e continuada de nossas enormes 
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mazelas, injustiças e desequilíbrios sociais, causadas pela alta taxa de inflação, que 

foi alcançada graças à estabilidade econômica. 

 

Desse modo, o Brasil construiu, conforme Tavares (1997), um novo modelo de 

desenvolvimento, apoiado em estabilidade monetária, reversão das fragilidades 

externas, responsabilidade fiscal e inclusão social. Esse esforço conduziu o País a 

um ciclo de expansão econômica e a um novo patamar no contexto internacional, 

fazendo crescer o interesse por investimentos e capacidades de negócios. 

 

Nessa linha, segundo informações do Banco Central (2012), após quase cinco anos 

de implantação do Real, já se configurava o novo cenário econômico de negócios 

brasileiro. Esse panorama significava investimentos diretos, mantendo-se entre os 

principais focos de interesse de investimentos estrangeiros, se comparado a outros 

países emergentes, encerrando o ano com um registro de US$ 25,9 bilhões em 

investimentos estrangeiros diretos, desencadeando um aumento da renda per 

capita. 

 

TABELA 2 – Taxas médias de crescimento (%): PIB, Populacional e PIB per capita 

Período PIB População PIB per capita 

Década de 60 (1961-1970) 6,17 2,89 3,19 

Década de 70 (1971-1980) 8,63 2,44 6,04 

Década de 80 (1981-1990) 1,57 2,14 -0,56 

Década de 90 (1991-2000) 2,54 1,57 0,95 

Década de 00 (2001-2010) 3,61 1,21 2,37 

Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2012.
2
 

 

Em suma, a estabilidade econômica, a redução das taxas de juros e os 

aperfeiçoamentos legais registrados ao longo do período fizeram com que as 

operações de crédito, de maneira geral, se expandissem do equivalente a quase 1% 

do PIB da década de 80 para a década de 90, e a renda per capita crescesse mais 

de 1,5% no mesmo período (TAB.3). 

 

Associado a isso, temos que a população, no mesmo período, diminuiu em 0,57%. 

No período de 2001 a 2010, os valores não param de crescer: o PIB cresce 1,07%, a 

população se reduz em 0,36%, e o PIB per capita aumenta 1,42%, representando, 

                                                           
2
 http://www.bcb.gov.br/?id=APRESRELINF&ano=2012. 
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assim, um nível recorde para os padrões brasileiros, antes sujeitos à 

imprevisibilidade de crises externas e às elevadas taxas inflacionárias. 

 

GRÁFICO 1 – Composição das Classes Econômicas brasileiras: 1992 a 2009 

 

Fonte: BRASIL, 2012.
3
 

 

Todavia, as políticas sociais associadas ao crescimento econômico ocorrido nos 

últimos quinze anos contribuíram para a melhora na distribuição da renda e no poder 

de compra da população brasileira. Assim, conforme o GRÁF.1, um maior número 

de pessoas (aumento de 5% das Classes AB) passou a integrar o mercado de 

consumo e a ampliar a cesta de produtos, além de ingressarem no mercado de 

fundos de ações, tornando o mercado interno brasileiro mais forte e inclusivo. 

 

Em virtude disso, há, igualmente, robusta expansão dos mercados de crédito e de 

capitais e a ampliação dos lucros das empresas, do emprego e da massa salarial na 

maioria dos setores da economia. Em expansão, também, os novos instrumentos 

para financiar as empresas, que puderam abrir o capital e colocar maiores volumes 

de ações no mercado, atraindo um investidor que almeja maior retorno e aceita certa 

dose de risco. 

 

Neste ambiente econômico favorável ocorreu uma expansão da indústria de fundos 

de renda variável no país, atraindo investidores  que mediante a associação e 

interesses e objetivos comuns podem acessar o mercado de capital visando a 

obtenção de um retorno esperado. 

                                                           
3
 http://www.fazenda.gov.br/portugues/real/planreal.asp. 

http://www.fazenda.gov.br/portugues/real/planreal.asp
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Dessa forma, parte dos investidores, seja pelo porte, seja pelo desejo de diversificar, 

optam por adquirir participação acionária aplicando em fundos de ações que são 

administrados por instituições financeiras constituídas para esse fim. 

 

 

3.2 Fundos de Investimento no Brasil 
 

 

O Plano Real possibilitou significativas transformações na indústria de fundos, tanto 

em sua segmentação, quanto nos perfis das carteiras. O cenário de estabilidade 

econômica contribuiu para a mudança de atitude dos investidores, que passaram a 

direcionar, de forma mais objetiva, seus recursos para aplicações adequadas a suas 

expectativas de risco/retorno, e não buscando apenas proteção de perdas 

inflacionárias. De acordo com Securato (1996), esse ambiente favorável a 

investimentos, associado ao aumento da demanda, proporcionou perspectivas 

positivas para aplicações em fundos. 

 

No que se refere, especificamente, à expansão dos fundos, Oliveira (1997), Securato 

(1996) e Tosta de Sá (1999) salientam que houve uma reforma da indústria, 

trazendo consigo a liberação das carteiras, a contabilização diária a valor de 

mercado, a terceirização da administração da carteira, além de possibilitar mais 

opções aos investidores e maior flexibilização dos portfólios. 

 

Deve-se destacar que essa expansão foi favorecida pelas inovações da indústria no 

âmbito internacional. Nessa linha, conforme apontado por Kotler (2000), houve a 

descoberta de novos nichos exigindo maior grau de especialização em decorrência 

de aguda competição, obrigando as instituições a modernizar suas estruturas e 

investir em tecnologia e recursos humanos. Essa situação se aplica à indústria de 

fundos, que se tornou mais eficiente, cobrando menores taxas de administração e 

possibilitando ganhos condizentes com os riscos percebidos. 

 

Segundo Varga (2001), o Fundo é uma forma de aplicação financeira constituída 

pela união de vários investidores que realizam um investimento financeiro. É 
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organizado sob a forma de pessoa jurídica, tal qual um condomínio, visando a um 

determinado objetivo ou retorno esperado, dividindo as receitas geradas e as 

despesas necessárias para o empreendimento. 

 

No caso brasileiro, além da estabilização da economia, o Sistema Tributário, ainda 

que penalize o investidor com alta tributação, tende a favorecer as aplicações de 

prazo mais longo e, por conseguinte, o crescimento dos fundos de aplicações 

financeiras. Nesse contexto, podemos citar a incidência da Contribuição Provisória 

sobre Movimentação Financeira (CPMF), que acarretou uma aceleração no 

crescimento da indústria e uma alteração em seu perfil, com predominância para os 

fundos de longo prazo. 

 

Um dos fatores que favoreceram o crescimento da indústria foi a mudança na 

dimensão da liquidez, que passou a ser diária. Assim, os fundos que já lideravam a 

preferência nacional das aplicações financeiras consolidaram-se como o principal 

instrumento de captação da poupança nacional. 

 

Em resumo, após as incertezas que caracterizaram os anos 80 e os da primeira 

década dos anos 90 do século passado e favoreceram a especulação em detrimento 

dos investimentos produtivos, o país voltou a crescer, e, com ele, os investimentos 

corporativos. Essa situação abriu espaço para a colocação de papéis e para a 

expansão dos fundos de ações, que é objeto da presente pesquisa. 

 

O aumento da competitividade criou a oportunidade para o aparecimento de novos 

produtos e facilitou o crescimento da indústria de fundos de investimento com 

objetivo principal de obter performance superior a de outras modalidades em 

operação. Foram formados novos grupos de administração de recursos ligados às 

instituições financeiras e a gestores independentes que, na busca de melhores 

desempenhos, criavam fundos mais agressivos e utilizavam instrumentos financeiros 

modernos. 

 

Na tentativa de explicar esse processo acentuado de expansão dos fundos, Barros e 

Aragão (2005) mencionam três fatores principais: as medidas econômicas do 

governo FHC, as mudanças causadas pelo Plano Real e as modificações 
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regulamentares implementadas com o objetivo de tornar a indústria de fundos mais 

transparente e segura. Todas essas transformações provocaram uma alteração 

drástica no ambiente econômico. 

 

Entretanto, embora os fundos procurem diversificar riscos, sabemos que esses são 

inerentes ao mercado de capital, pois persistem os riscos sistemáticos mesmo em 

uma ampla carteira, além de as pessoas não possuírem o mesmo comportamento e 

terem diferentes percepções em situações iguais de risco. 

 

No entendimento de Toscano Júnior (2004), o investidor apresenta três perfis que 

representam comportamentos diferentes diante de situações iguais de risco. Para 

ele, o que para alguns é um nível de risco considerado alto, para outros é aceitável. 

Dessa forma, existem reações diferentes e posturas variadas em relação ao risco 

para a realização de negócios, associando-se riscos maiores a maiores 

probabilidades de retorno. 

 

Allais (1953) mostrou que os indivíduos podem tomar decisões influenciadas 

também pela forma como as situações lhes são apresentadas, de acordo com as 

características dos produtos, das expectativas dos investidores e de sua tolerância 

ao risco. Para o autor, existem características que são inerentes a risco e retornos, e 

que sempre existirão investidores conservadores, moderados e arrojados, conforme 

esquematizado no QUADRO 1. 

 

QUADRO 1 – Perfis dos Investidores 

Conservadora 

Fundos composto por cotas de FIF’S com grande concentração, alocados em papéis 
governamentais pós-fixados com os 20% restantes em títulos privados de instituições 
financeiras de primeira linha, ou seja, títulos tradicionais de renda fixa. Expectativa de 
rentabilidade próxima ao CDI ou pouco acima, apresentando baixíssima volatilidade. São 
pessoas que não admitem perder seus investimentos ou vê-los reduzir; dessa forma, 
preferem os fundos de renda fixa DI e de curto prazo. 

Moderada 

Fundos compostos por cotas de FIF’S com média concentração. A expectativa de 
rentabilidade passada é ligeiramente superior ao CDI e aceita uma volatilidade média, 
preferindo índices menores de risco. São pessoas que querem ganhar dinheiro e aceitam 
correr algum risco, procuram fundos de Derivativos e Multimercados. 

Arrojada 

Fundos de investimentos financeiros (são mais sensíveis). Apresentam diversificação 
entre títulos privados de instituição financeiras, empresas comerciais, ações de 
mercados de derivativos. A expectativa de rentabilidade passada é superior ao CDI. Este 
mercado, no entanto, apresenta alta volatilidade e, em situações de instabilidade 
decorrentes de crises ou mudanças econômicas, pode apresentar rentabilidades 
negativa por longos períodos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Desse modo, a questão central do processo decisório é definir o grau de risco que o 

investidor aceitaria assumir dado o retorno esperado da aplicação, ou seja, depende 

do grau de tolerância ao risco e de sua preferência quanto à relação risco e retorno. 

 

De acordo com Santos et al. (2003), é possível segmentar o processo de escolha de 

um fundo em duas perspectivas. Na primeira, o foco recai sobre a qualidade da 

gestão, analisando-se a capacidade do banco em agregar valor à carteira do fundo 

de ações. Já a segunda relaciona-se com a adequação dos objetivos do investidor 

com os objetivos da carteira. Esta pesquisa está voltada para primeira parte, 

avaliando, assim, a contribuição da instituição financeira na realização dos melhores 

retornos. 

 

Tendo em vista a aversão à riscos e uma conjuntura marcada por incertezas que 

ainda persiste no país, Bonomo (2002) salienta que, apesar do crescimento das 

aplicações em renda variável, as inversões em renda fixa dominam o cenário 

nacional. 

 

Dessa forma, conforme salientam Brito (1989), Santos (2004) e Varga (2001), a 

análise de risco de ativos financeiros e a procura incessante por portfólios que 

garantam ao investidor o mais alto nível de retorno para um dado nível de risco 

levaram ao desenvolvimento de modelos matemáticos e estatísticos que permitem 

ao investidor maior capacidade de racionalização nos processos de decisão. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

4.1 Caracterização da Pesquisa 
 

 

Do ponto de vista do objetivo, a presente pesquisa será desenvolvida na forma 

metodológica exploratória, pois analisa as carteiras administradas pelos bancos do 

Brasil, Bradesco e Santander, segundo os métodos sugeridos por Markowitz(1952), 

Treynor(1965) e Sharpe (1964). 

 

A respeito da análise exploratória, Gil (2002, p.42) argumenta que: 

 

tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 
vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses [...] estas pesquisas 
tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 
intuições 

 

Nessa linha, Beuren et al. (2003, p.56) afirmam que “por meio do estudo 

exploratório, busca-se conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a 

torná-lo mais claro ou construir questões importantes para a condução da pesquisa”, 

estando em consonância com as abordagens realizadas neste trabalho. 

 

Na classificação da pesquisa quanto aos procedimentos utilizados, foi empregada a 

pesquisa bibliográfica, que, conforme definem Martins e Lintz (2000, p.69), “procura 

explicar e discutir um tema ou um problema com base em referências teóricas 

publicadas em livros, revistas, periódicos etc. Busca conhecer e analisar 

contribuições científicas sobre determinado tema.” 

 

A fim de investigar o problema apresentado e para alcance dos objetivos propostos, 

esta pesquisa pode ser classificada, de acordo com Vergara (2003), em relação a 

dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios de investigação. 

 

Quanto aos fins, a pesquisa é descritiva, pois se leva em consideração o fato de que 

pretendermos obter e investigar os dados referentes a instituições financeiras em um 

período de turbulência econômica. 
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Segundo Gil (2002, p.42), “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Para Raupp e Beuren (2003, p.81)4, 

citados por Andrade (2002), “a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os 

fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, e o pesquisador não 

interfere neles”. 

 

Segundo autores como Yin (2001) e Lakatos (2010), em que pese a limitação do 

método de estudo de caso enquanto generalização dos resultados, ele pode ser 

adequado para levantar proposições teóricas, isto é, para formular hipóteses ou 

construtos passíveis de estudos posteriores. 

 

Quanto aos meios, o presente trabalho é documental, uma vez que utiliza dados 

extraídos de documentos publicados pelas instituições financeiras, todos a respeito 

do objeto que a pesquisa se propõe a investigar. Em se tratando de documentos 

publicados, Gil (2002, p.45) estabelece sua diferença com relação à pesquisa 

bibliográfica: 

 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A 
diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a 
pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-
se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que 
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. 

 

Por fim, no que se refere à abordagem, trata-se de uma pesquisa quantitativa, com o 

uso de análise estatística para identificar o risco dos fundos e a maximização do 

retorno. 

  

                                                           

4 RAUPP, Fabiano Maury; BEUREN, Ilse Maria. Metodologia da Pesquisa Aplicável às Ciências 
Sociais. In: BEUREN, Ilse Maria (ORG). Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: 
teoria e prática. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2003. 
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4.2 Procedimentos Metodológicos 
 

 

A coleta de dados para formação das carteiras sugeridas pelo modelo de Markowitz 

foi baseada em amostras extraídas do site da BOVESPA5 – Bolsa de Valores de São 

Paulo e dos três bancos pesquisados6. Abrange taxas de retorno mensais do 

período de junho de 2012 a julho de 2013 referentes a 45 ativos (fundos), calculadas 

pela cotação de fechamento do último dia de negociação de cada mês contra o 

último dia de negociação do mês anterior, estando todas as taxas de retorno já 

calculadas e ajustadas a eventos e benefícios, tais como: bonificações, 

desdobramentos, grupamentos, subscrições e dividendos. 

 

Para a escolha dos ativos, foram considerados aqueles em que houve negociação 

em todos os meses do período em estudo. Uma vez realizada a coleta de dados 

abrangendo os 45 fundos de ações (carteiras), foram calculados o retorno, o desvio-

padrão dos retornos e o risco de cada carteira. 

 

O retorno de um fundo é proveniente da valorização da quota, e pode ser expresso 

da seguinte maneira: 

Re     =   [( Pt  /  Pt-1) – 1,0]  x 100 

sendo: 

Re é o Retorno total do fundo;  

Pt é o valor da cota no período t;  

Pt-1 é preço da quota no período t-1. 

 

O risco foi calculado segundo dois critérios: a volatilidade do retorno da carteira, 

medida pelo desvio-padrão dos retornos em relação a sua média (conforme 

apresentado no capítulo 2); e pelo beta da carteira. 

                                                           
5
 Disponível em www.bm&fbovespa.com.br, a BMF&BOVESPA S. A. é a bolsa oficial do Brasil, 

sediada em São Paulo, a segunda maior  bolsa de valores do mundo em valor de mercado. Em 8 de 
maio de 2008, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e a Bolsa de Mercadorias e Futuros 
(BM&F) fundiram-se e deram origem a uma nova instituição batizada de BM&FBOVESPA S.A., que 
está ligada a todos as bolsas de valores brasileiras, incluindo a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro 
(BVRJ), em que são negociados apenas títulos. O indicador de referência da BM&FBovespa é o 
IBOVESPA.(BOLSA, 2013) 
6
 A saber: www.bancodobrasil.com.br, www.bradesco.com.br e www.santander.com.br. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Valores_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Mercadorias_e_Futuros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Valores_do_Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ibovespa
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Consoante o referencial teórico, o beta que mede o risco sistemático da carteira é o 

coeficiente que retrata o retorno de um ativo (em %) em relação aos retornos do 

índice de mercado (também em %). Esse coeficiente pode ser obtido empregando-

se uma regressão linear, da seguinte forma: 

               εt                 (1) 

sendo: 

Yt é a variável dependente, retornos das ações da empresa; 

Xt é a variável independente, isto é, o retorno da carteira de mercado - IBV; 

α é o intercepto da reta de regressão, que indica o valor médio da variável 

dependente quando a variável independente for igual a zero; 

β é o coeficiente angular da reta de regressão, que indica a intensidade da relação 

entre a variável dependente e a independente; 

εt é o termo de erro da regressão, ou perturbação estocástica, indicando a diferença 

entre o valor observado e o valor estimado da variável dependente. 

 

Conforme salienta Gujarati (2000), a relação é estocástica, ou seja, os valores não 

podem ser previstos exatamente com base nos valores da variável independente, 

mas sim estimados, e por isso há a presença de um erro aleatório. 

 

De posse dos retornos, do desvio-padrão e do beta, foram calculados os Índices de 

Sharpe e de Treynor, sendo as carteiras ordenadas de acordo com o seu 

desempenho. Essa análise foi realizada para cada instituição financeira 

separadamente, e os resultados estão apresentados no capítulo 5. 

 

Em seguida, essa massa de dados foi empregada para se estabelecer a seleção de 

carteiras ótimas, que, de acordo com o referencial teórico adotado nesta dissertação, 

são aquelas que maximizam o retorno com um dado nível de risco. A análise foi feita 

para cada uma das instituições financeiras da amostra e, também, considerando o 

desempenho relativo de todas as três instituições financeiras na administração de 

carteiras compostas de 45 ações, como se fosse uma única carteira de fundos. Para 

essa finalidade, foi utilizada a ferramenta do Excel 2010 – Solver, que consiste em 
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um instrumental de programação linear e  permite  fazer simulações para identificar 

carteiras ótimas, uma vez estabelecidos os objetivos e as restrições do modelo. 

 

Na presente dissertação, a seleção de carteiras é guiada por princípios de 

maximização do retorno concomitantemente à mitigação dos riscos, tendo sido 

adotados os seguintes critérios: 

 

1º Critério: Maximização do retorno médio, tendo como restrição o menor desvio-

padrão observado na carteira em análise; 

 

2º Critério: Maximização do Índice Sharpe. 

 

A partir dos resultados encontrados mediante a adoção desses dois critérios, foi 

calculado, também, o correspondente Índice de Treynor das carteiras otimizadas. Os 

resultados estão apresentados e analisados no capítulo 6. 

 

Registra-se que foi necessário processar uma grande massa de dados para a 

obtenção de inputs que são necessários para levar adiante as análises de 

otimização. 

 

Os modelos adotados nesta dissertação demandaram os seguintes cálculos: retorno 

médio de cada fundo, a matriz de variância e covariância das taxas de retornos 

desses ativos e o risco dos fundos medido pelo desvio-padrão e pelo beta. Todos os 

cálculos foram realizados com o uso do Excel 2010. 

 

 

4.3 Descrições das amostras e levantamento dos dados básicos 
 

 

A análise abrange os fundos de ações colocados na rede de agências e 

administrados pelos bancos do Brasil, Bradesco e Santander. Foram considerados 

todos os fundos de ações destas instituições financeiras que possuíam informações 

completas para o período analisado: junho de 2012 a julho de 2013. A lista final 

contém 45 fundos de ações dessas administradoras, sendo: 20 fundos do Banco do 
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Brasil, 15 fundos do Bradesco e 10 fundos do Santander. A relação das carteiras é 

apresentada no capítulo seguinte. 

 

As informações sobre os retornos dos ativos (carteiras de fundos de ações) foram 

levantadas a partir das informações presentes nos sites das instituições objeto da 

análise (já explicitados anteriormente), no período de agosto de 2013. 

 

As carteiras otimizadas foram construídas a partir da premissa de alocação total dos 

recursos na aquisição de fundos de ações. Dessa maneira, não foram consideradas 

vendas de ações a descoberto (short selling7) e a possibilidade de investimento em 

outros tipos de ativos financeiros. 

  

                                                           

7 Venda a descoberto (em inglês, short selling) é uma prática financeira que consiste na venda de um 
ativo financeiro ou derivativo que não se possui, esperando que seu preço caia para então comprá-lo 
de volta e lucrar na transação com a diferença. Embora ainda pouco usada pela maioria das pessoas, 
é uma prática tradicional de se operar/especular nos mercados financeiros para se tentar ganhar 
dinheiro em épocas de baixa, com desvalorização e quedas de preço das ações. 
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5 AS CARTEIRAS DE FUNDOS DE AÇÕES: Características e Risco de Mercado 
 

 

A análise dos resultados será apresentada em dois capítulos. No presente capítulo, 

serão descritas as características básicas dos fundos de ações que serão 

empregados nos exercícios de otimização, com ênfase em retornos e riscos desses. 

Os riscos decorrentes da volatilidade dos retornos são abordados de duas formas: 

quantificação do desvio-padrão dos retornos e estimativas de beta, que mede a 

variação dos retornos de cada fundo em relação à variação do IBOVESPA. 

 

As análises deste capítulo constituem, também, uma primeira abordagem para a 

seleção de carteiras ao retratarem os índices de Sharpe (aproximado pela divisão do 

retorno médio pelo desvio-padrão dos retornos) e Treynor (aproximado pela divisão 

do retorno médio pelo beta da carteira). Nos dois índices, não será considerado, 

como estabelecem os autores, o excesso de retorno, que é o retorno do fundo 

menos o retorno de um ativo livre de risco. Registra-se, contudo, que a não-inclusão 

do ativo livre de risco não provoca qualquer dano no processo de seleção de 

carteiras. 

 

No capítulo seguinte, serão apresentados os resultados da otimização de carteiras. 

Inicialmente, a análise é feita considerando apenas os fundos de ações de cada 

administradora, e, posteriormente, são considerados todos os fundos de ações 

ofertados por essas administradoras. 

 

 

5.1 Os Fundos de Ações Administrados pelo Banco do Brasil 
 

 

Conforme discutimos no capítulo 02, a carteira eficiente reduz o risco pela 

diversificação, que possibilita a redução da volatilidade dos retornos das carteiras. 

Antes, porém, de discutir os resultados alcançados mediante simulações de 

carteiras, descrevemos os fundos que compuseram as carteiras do Banco do Brasil, 

que estão listados na TAB.3, sendo apresentados, também, o retorno médio e a 
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volatilidade dos retornos de cada um, referente a um período caracterizado por 

grande turbulência da economia internacional e brasileira. 

 

TABELA 3 – Fundos de ações Administrados pelo BB: retornos e riscos (%) (julho 2012 a junho 2013) 

Fundos de Ações 

Rentabilidade 
Mensal 
  

 
 

Desvio-padrão 

 k p
 

BB Ações IBrX Index -0,870 3,332 

BB Ações Ibov Index -1,909 4,462 

BB Ações Ibov Ativo -1,764 4,300 

BB Ações Multi Setor -1,428 3,970 

BB Ações Small Caps 0,044 3,944 

BB Ações Exportação 0,180 2,996 

BB Ações ISE Jovem -0,509 2,749 

BB Ações Dividendos  -1,150 3,164 

BB Ações Tecnologia -0,839 3,879 

BB Ações Energia -3,023 4,762 

BB Ações Transp Log 0,998 4,198 

BB Ações Petrobras -1,905 12,042 

BB Ações Vale -2,498 7,607 

BB Ações PIBB -0,763 3,546 

BB Ações Consumo 1,212 2,594 

BB Ações Setor Finan 0,239 4,354 

BB Ações Siderurgia -2,085 7,246 

BB Ações BB 0,724 9,465 

BB Ações Const Civil -1,173 4,829 

BB Ações Cielo 0,598 5,891 

Média* -0,7960 3,514 

Fonte: Dados da pesquisa. 
*Nota: Média simples, isto é, admite-se aplicação em todos os fundos em igual proporção. 

 

Em relação aos retornos, conforme demonstrado na TAB.3, os fundos com os 

melhores desempenhos mensais foram: BB Ações Consumo (1,21%), BB Ações 

Transp Log (1,00%), BB Ações BB (0,72%), BB Ações Cielo (0,60%) e BB Ações 

Setor Finan (0,24%). Em contrapartida, os fundos que apresentaram os piores 

retornos médios no período foram: BB Ações Energia (-3,02%), BB Ações Vale 

(-2,50%), BB Ações Siderurgia (-2,08%), BB Ações Ibov Index (-1,91%) e BB Ações 

Petrobras (-1,90%). 

 

Já em relação ao risco, os fundos de ações com maior desvio-padrão são: BB Ações 

Petrobras (12,04%), BB Ações BB (9,46%), BB Ações Vale (7,61%), BB Ações 

Siderurgia (7,25%) e BB Ações Cielo (5,89%). Em compensação, os fundos de 
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ações com menor desvio-padrão, ou seja, menos risco nesse critério são: BB Ações 

Consumo (2,59%), BB Ações ISE Jovem (2,75%), BB Ações Exportação (3,00%), 

BB Ações Dividendos (3,16%) e BB Ações IBrX Index (3,33%). 

 

Outra forma de analisar o risco envolve a quantificação do beta da carteira, mediante 

equação de regressão simples, cuja variável explicativa é a variação da carteira de 

mercado, conforme visto no capítulo anterior. 

 

A TAB.4 apresenta as estimativas dos betas das diversos fundos sob análise. Todos 

os coeficientes apresentam uma relação estatisticamente significativa e com 

baixíssima probabilidade de significância. Isso significa que a hipótese de cometer 

um Erro do Tipo I, que é o de rejeitar HO (que postula não existir uma relação entre 

os retornos de cada fundo com os retornos propiciados pela carteira de mercado – 

BOVESPA) e ela ser verdadeira, é praticamente nula. 

 

TABELA 4 – Os Betas dos Fundos de ações administrados pelo BB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Fundos de Ações 
Coeficiente 

Beta 
Erro Padrão 

Estatística 
T 

Prob. 

BB Ações IBrX Index 0,683438 0,097893 6,981505 3,8E-05 

BB Ações Ibov Index 0,973134 0,078799 12,34951 2,23E-07 

BB Ações Ibov Ativo 0,934124 0,080327 11,62896 3,92E-07 

BB Ações Multi Setor 0,767052 0,145101 5,286341 3,54E-05 

BB Ações Small Caps 0,803757 0,119389 6,732228 5,15E-05 

BB Ações Exportação 0,510329 0,139485 3,65867 4,39E-04 

BB Ações ISE Jovem 0,546684 0,091802 5,955054 1,40E-05 

BB Ações Dividendos 0,422543 0,181393 2,32943 4,20E-03 

BB Ações Tecnologia 0,461981 0,234323 1,97156 7,69E-03 

BB Ações Energia 0,420627 0,311856 1,348789 2,07E-02 

BB Ações Transp Log 0,728228 0,190512 3,822475 3,36E-04 

BB Ações Petrobras 1,736474 0,658387 2,637466 2,48E-03 

BB Ações Vale 0,915463 0,457754 1,9999 7,34E-03 

BB Ações PIBB 0,702581 0,119858 5,861766 1,59E-05 

BB Ações Consumo 0,429504 0,125156 3,431757 6,42E-04 

BB Ações Setor Finan 0,638209 0,235308 2,712232 2,18E-03 

BB Ações Siderurgia 1,312177 0,306524 4,280828 1,60E-04 

BB Ações BB 1,350311 0,521299 2,59028 2,69E-03 

BB Ações Const Civil 0,891 0,196961 4,523727 1,10E-04 

BB Ações Cielo -0,19138 0,415006 -0,46115 6,54E-02 
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Conforme descrito no capítulo 2, o beta mede a sensibilidade do retorno de um ativo 

(no presente caso, a rentabilidade média de cada Fundo de Ações) em relação à 

rentabilidade da carteira de mercado (IBOVESPA) no período analisado. Assim, 

    significa que a carteira é mais sensível do que a refletida pelo IBOVESPA, e 

   , menos volátil. 

 

Em relação ao Banco do Brasil, identificamos que os Fundos BB Ações Petrobras, 

BB Ações BB e BB Ações Siderurgia são as carteiras que possuem maiores riscos 

de mercado. Tendo como exemplo o Fundo BB Ações Petrobras, pode-se verificar 

que ele tem um beta da ordem de 1,73, o que significa que uma variação positiva de 

10% no IBOVESPA pode representar uma oscilação na rentabilidade do Fundo de 

cerca de 17%. 

 

No que diz respeito ao Índice de Sharpe (TAB.5), que normatiza o retorno pelo risco, 

os fundos que apresentaram os melhores desempenhos foram: BB Ações Consumo 

(0,467), BB Ações Transp Log (0,238), BB Ações Cielo (0,102), BB Ações BB 

(0,077) e BB Ações Exportação (0,060). 

 

Nessa mesma linha, tendo como referência o índice Treynor (TAB.5), os fundos que 

possuem o melhor desempenho são: BB Ações Consumo (0,0282), BB Ações 

Transp Log (0,0137), BB Ações BB (0,0053), BB Ações Setor Finan (0,0037) e BB 

Ações Exportação (0,0035). 
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TABELA 5 – Os Índices Sharpe e Treynor dos Fundos de ações administrados pelo BB 

Fundos de Ações 
Coeficiente 

Beta 
Índice Sharpe 

(µ/σ) 
Índice Treynor 

(µ/β) 

BB Ações IBrX Index 0,683438 -0,2611 -0,01273 

BB Ações Ibov Index 0,973134 -0,4279 -0,01962 

BB Ações Ibov Ativo 0,934124 -0,4103 -0,01889 

BB Ações Multi Setor 0,767052 -0,3598 -0,01862 

BB Ações Small Caps 0,803757 0,0112 0,00055 

BB Ações Exportação 0,510329 0,0601 0,00353 

BB Ações ISE Jovem 0,546684 -0,1852 -0,00931 

BB Ações Dividendos 0,422543 -0,3634 -0,02722 

BB Ações Tecnologia 0,461981 -0,2164 -0,01816 

BB Ações Energia 0,420627 -0,6347 -0,07186 

BB Ações Transp Log 0,728228 0,2378 0,01371 

BB Ações Petrobras 1,736474 -0,1582 -0,01097 

BB Ações Vale 0,915463 -0,3283 -0,02728 

BB Ações PIBB 0,702581 -0,2153 -0,01086 

BB Ações Consumo 0,429504 0,4671 0,02821 

BB Ações Setor Finan 0,638209 0,0549 0,00375 

BB Ações Siderurgia 1,312177 -0,2877 -0,01589 

BB Ações BB 1,350311 0,0765 0,00536 

BB Ações Const Civil 0,89100 -0,2430 -0,01317 

BB Ações Cielo -0,19138 0,1016 -0,03126 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nota-se que os fundos BB Ações Cielo e BB Ações BB apresentaram um dos 

melhores retornos médios mensais, mas exibem altos riscos, representados pelo 

desvio-padrão dos retornos e pelo beta, resultados esses que estão em consonância 

com o referencial teórico adotado nesta dissertação. 

 

Algo destoante é o desempenho do Fundo BB Ações Consumo. Possui o maior 

retorno médio da carteira e elevados Índices de Sharpe e de  Treynor, logo, deveria 

constar, claramente, de qualquer carteira cujo propósito é maximizar a rentabilidade. 

 

Quando consideramos as carteiras administradas pelo Banco do Brasil, de uma 

forma geral, verificamos que o desempenho dos fundos de ações, em média, foi 

decepcionante, sendo o retorno mensal negativo da ordem 0,80% (colocado de 

outra forma, se um investidor aplicasse mil reais em mesma proporção em cada 

fundo da instituição financeira, seu investimento teria diminuído R$7,96 em cada 

mês do período considerado). 
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Esse resultado advém do comportamento desfavorável do mercado acionário como 

um todo no período em análise, característica que, também, foi observada nas duas 

outras instituições financeiras analisadas neste estudo. Contudo, as estratégias de 

gestores de carteiras podem conter elementos diferenciados, de tal forma que 

algumas carteiras (como vimos) se sobressaem em relação a outras. Nesse sentido, 

mesmo nessa conjuntura desfavorável, algumas carteiras das administradoras 

conseguiram apresentar resultados positivos a seus cotistas. 

 

 

5.2 Os Fundos de Ações Administrados pelo Bradesco 
 

 

A TAB.6 apresenta os Fundos administrados pelo Bradesco e contém informações 

sobre a rentabilidade no período e a volatilidade dos retornos de cada carteira. 

 

TABELA 6 – Fundos de ações administrados pelo Bradesco: retornos e riscos (%) 
(julho 2012 a junho 2013) 

 

Fundos de Ações 

Rentabilidade 
Mensal 
  

 
 

Desvio-padrão 

 k p
 

Bradesco FIC FIA Ibovespa Ativo -0,640 3,749 
Bradesco FIC FIA Ibovespa Indexado -1,283 4,373 
Bradesco FIA Multi Setorial -0,208 3,627 
Bradesco FIA Petrobras -1,213 12,146 
Bradesco FIA Vale -2,048 7,093 
Bradesco FIC FIA Planeta Sustentável 0,120 2,861 
Bradesco FI EM PIBBS I - AÇÕES -0,055 3,704 
Bradesco FI EM PIBBs II - AÇÕES -0,199 3,601 
Bradesco FIA Cielo 1,493 5,635 
Bradesco FIC FIA Infraestrutura -0,588 2,693 
Bradesco FIA Bradesco 0,841 6,422 
Bradesco FIC FIA Governança Corp. 0,215 2,901 
Bradesco FIA Petrobras 2010 -1,242 9,089 
Bradesco FIC FIA BDR Nível I 2,266 3,178 
Bradesco FIC FIA Dividendos -0,521 2,561 

Média* -0,204 3,3253 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: *Média simples, isto é, admite-se aplicação em todos os fundos em igual proporção. 

 

Considerando as rentabilidades médias mensais, conforme pode ser visualizado na 

TAB.6, os fundos que apresentaram os melhores desempenhos foram: Bradesco 



49 

 

FIC FIA BDR Nível I (2,27%), Bradesco FIA Cielo (1,49%), Bradesco FIA Bradesco 

(0,84%), Bradesco FIC FIA Governança Corp. (0,22%) e Bradesco ISE (0,12%). 

 

Os fundos de piores desempenhos no período foram: Bradesco FIA Vale (-2,05%), 

Bradesco FIC FIA Ibovespa Indexado (-1,28%), Bradesco FIA Petrobras 2010 

(-1,24%), Bradesco FIA Petrobras (-1,21%) e Bradesco FIC FIA Ibovespa Ativo 

(-0,64%). 

 

Já em relação ao risco, os fundos com menor desvio-padrão, ou seja, os menos 

arriscados nesse critério foram: Bradesco FIC FIA Dividendos (2,37%), Bradesco 

FIC FIA Infraestrutura (2,81%), Bradesco ISE (2,99%), Bradesco FIC FIA 

Governança Corp (3,03%) e Bradesco FIC FIA Ibovespa Ativo (3,92%). 

 

Porém, os fundos do Bradesco FIA Petrobras (12,15%), Bradesco FIA Petrobras 

2010 (9,09%), Bradesco FIA Vale (7,09%), Bradesco FIA Bradesco (6,42%) e 

Bradesco FIA Cielo (5,63%) são os de maior risco. 

 

Em aderência ao referencial teórico, que, em última análise, leva os analistas a 

ponderarem que “não existe almoço grátis” (em Inglês, there is no free lunch8), 

destacamos que o fundo Bradesco FIC FIA Ibovespa Ativo é o fundo que possui a 

menor rentabilidade, porém é o de menor risco (desvio-padrão dos retornos). Nessa 

linha de argumentação, pode-se constatar que os fundos Bradesco FIA Bradesco e 

Bradesco FIA Cielo possuem uma das maiores rentabilidades médias, mas seus 

cotistas estão sujeitos a elevados riscos. 

 

Ao analisar a quantificação dos betas das carteiras (TAB.7), constata-se que apenas 

dois fundos administrados pelo Bradesco apresentam    , portanto, maiores 

volatilidades em relação ao IBOVESPA. São eles: Bradesco FIA Petrobras 2010 

(β = 1,343) e Bradesco FIA Petrobras (β = 1,735). 

                                                           
8
 Frase popular que expressa a ideia de que é impossível conseguir algo sem dar nada em troca. O 

termo “almoço grátis” faz referência a uma prática comum entre bares americanos do século XIX, que 
ofereciam uma refeição sem nenhum custo para os cliente que consumissem bebidas. A expressão e 
seu acrônimo foram popularizados pelo escritor de ficção científica Robert A. Heinlein, em seu livro 
The Moon is a Harsh Mistress, de 1966. O economista liberal Milton Friedman também popularizou a 
frase ao usá-la, em 1975, como o título de um de seus livros. Ela também aparece, frequentemente, 
em livros didáticos de economia. 
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TABELA 7 – Os Betas dos Fundos de ações administrados pelo Bradesco 

Fundos de Ações 
Coeficiente 

Beta 
Erro Padrão 

Estatística 
T 

Prob. 

Bradesco FIC FIA Ibovespa Ativo 0,830123 0,048128 17,24831 9,07E-09 

Bradesco FIC FIA Ibovespa Indexado 0,980086 0,02993 32,74632 1,66E-11 

Bradesco FIA Multi Setorial 0,794469 0,059663 13,31591 1,09E-07 

Bradesco FIA Petrobras 1,735661 0,668267 2,597258 0,026616 

Bradesco FIA Vale 0,712991 0,451852 1,577928 0,145662 

Bradesco FIC FIA Planeta Sustentável 0,556221 0,102655 5,41836 0,000294 

Bradesco FI EM PIBBS I - AÇÕES 0,778851 0,094238 8,26472 8,84E-06 

Bradesco FI EM PIBBs II - AÇÕES 0,751505 0,096231 7,809399 1,45E-05 

Bradesco FIA Cielo -0,24974 0,393305 -0,63498 0,539698 

Bradesco FIC FIA Infraestrutura 0,556822 0,075814 7,344538 2,47E-05 

Bradesco FIA Bradesco 0,814788 0,377719 2,157128 0,056382 

Bradesco FIC FIA Governança Corp. 0,589395 0,088913 6,628912 5,86E-05 

Bradesco FIA Petrobras 2010 1,343305 0,488184 2,751635 0,020421 

Bradesco FIC FIA BDR Nível I -0,20498 0,216743 -0,94573 0,366575 

Bradesco FIC FIA Dividendos 0,390485 0,134193 2,90987 0,015568 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na TAB.7, pode-se verificar que os coeficientes betas referentes aos Fundos FIA 

Vale, FIA Cielo e FIA BDR Nível I não são estatisticamente significativos, o que 

permite afirmar que não se pode postular uma relação entre os retornos desses 

fundos com a variação do IBOVESPA. A probabilidade de significância situa-se 

acima de 5%, o que nos leva a aceitar HO, de não existência de relação entre 

aqueles dois ativos. Apesar disso, apresentaremos o Índice Treynor por motivos que 

são detalhados mais adiante. 
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TABELA 8 – Os Índices Sharpe e Treynor dos Fundos de ações administrados pelo Bradesco 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Abordando o desempenho corrigido pelos riscos, verificamos que os fundos que se 

sobressaem, de acordo com a abordagem de Sharpe, são: Bradesco FIC FIA BDR 

Nível I, Bradesco FIA Cielo, Bradesco FIA Bradesco, Bradesco FIC FIA Governança 

Corporativa Bradesco e FIC FIA Planeta Sustentável. 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, os fundos Bradesco FIA Bradesco, Bradesco FIC 

FIA Governança Corp. e Bradesco FIC FIA Planeta Sustentável são os que 

apresentam os maiores Índices Treynor. 

 

Dessa forma, verificamos que a forma de abordar riscos leva à seleção de distintas 

carteiras, sendo que a preferência por um ou outro instrumento depende da 

avaliação do analista. Nesta dissertação, a preferência é dada ao Índice Sharpe, que 

será, inclusive, utilizado como um dos critérios de otimização de carteira. Contudo, 

os betas e os Índices de Treynor são aqui apresentados, pois constituem uma forma 

interessante e muito utilizada para retratar riscos de ativos financeiros. 

 

Similarmente ao Banco do Brasil, a carteira de fundos de ações do Bradesco 

apresenta desempenho desfavorável com um retorno médio mensal de -0,2040%, 

de tal forma que um investidor, se aplicasse R$ 1000,00 em mesma proporção em 

Fundos de Ações 
Coeficiente 

Beta 
Índice Sharpe 

(µ/σ) 
Índice Treynor 

(µ/β) 

Bradesco FIC FIA Ibovespa Ativo 0,83012 -0,1707 -0,00771 

Bradesco FIC FIA Ibovespa Indexado 0,98009 -0,2932 -0,01309 

Bradesco FIA Multi Setorial 0,79447 -0,0572 -0,00261 

Bradesco FIA Petrobras 1,73566 -0,0999 -0,00699 

Bradesco FIA Vale 0,71299 -0,2887 -0,02872 

Bradesco FIC FIA Planeta Sustentável 0,55622 0,0420 0,00216 

Bradesco FI EM PIBBS I - AÇÕES 0,77885 -0,0147 -0,00070 

Bradesco FI EM PIBBs II - AÇÕES 0,75151 -0,0553 -0,00265 

Bradesco FIA Cielo -0,24974 0,2650 -0,05980 

Bradesco FIC FIA Infraestrutura 0,55682 -0,2182 -0,01055 

Bradesco FIA Bradesco 0,81479 0,1309 0,01032 

Bradesco FIC FIA Governança Corp. 0,58940 0,0741 0,00365 

Bradesco FIA Petrobras 2010 1,34331 -0,1366 -0,00924 

Bradesco FIC FIA BDR Nível I -0,20498 0,7131 -0,11054 

Bradesco FIC FIA Dividendos 0,39049 -0,2033 -0,01334 
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cada fundo de ações administrado pelo Banco, teria recebido no final de cada mês 

–R$2,04. 

 

Contudo, de forma ex post, merece destaque o fundo Bradesco FIC FIA BDR Nível I, 

que apresenta a maior rentabilidade média e desvio-padrão de igual magnitude ao 

apresentado pela média da carteira. Em consequência, é o fundo que possui o maior 

Índice Sharpe. 

 

 

5.3 Os Fundos de Ações Administrados pelo Santander 
 

 

Os fundos de ações administrados pelo Banco Santander estão listados TAB.9, que 

detalha o retorno médio e a volatilidade dos retornos de cada fundo. 

 

TABELA 9 – Fundos de ações administrados pelo Santander: retornos e riscos (%) 
(julho 2012 a junho 2013) 

Fundos de Ações 

Rentabilidade 
Mensal 
  

 
 

Desvio-padrão 

 k p
 

Santander PIBB Ações -0,10667 3,733 

Santander Vale 2 Ações -2,26167 7,619 

Santander Vale 3 Ações -2,14167 7,561 

Santander Petrobras 3 Ações 2,35667 12,139 

Santander Ethical Ações -0,37917 3,383 

Santander FIA IBovespa Passivo -0,97333 4,644 

Santander IBovespa Ativo Ações -1,04500 4,365 

Santander Vale Plus Ações -2,18667 7,571 

Santander FI Dividendos Top Ações -0,01250 3,400 

Santander FI Valor Ações 1,03000 3,622 

Média* -0,57200 3,7815 

Fonte: Dados da pesquisa. 
*Nota: Média simples, isto é, admite-se aplicação em todos os fundos em igual proporção. 

 

Os fundos com as maiores rentabilidades mensais médias foram: Santander 

Petrobras 3 ações (2,357%) e Santander FI Valor ações (1,030%). Em contrapartida, 

os fundos que apresentaram os piores retornos médios no período foram: Santander 

Vale 2 ações (-2,262%), Santander Vale Plus ações (-2,187%) e Santander Vale 3 

ações (-2,142%). 
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Já em relação ao risco, os fundos de ações com os menores desvios-padrão, ou 

seja, menos arriscados nesse critério são: Santander Ethical Ações (3,383%), 

Santander FI Dividendos Top Ações (3,400%), Santander FI Valor Ações (3,622%) e 

Santander PIBB Ações (3,733%). 

 

Ao analisar a quantificação dos betas das carteiras de fundos, constata-se que 

4 coeficientes de um total de 10 estimados não se mostraram significativos: isto é, a 

probabilidade de significância é maior do que 5%. Portanto, nesses casos, não se 

pode postular a existência de uma relação entre a rentabilidade dos fundos e a 

variação do IBOVESPA (TAB.10). 

 

TABELA 10 – Os Betas dos Fundos de ações administrados pelo Santander 

Fundos de Ações 
Coeficiente 

Beta 
Erro Padrão 

Estatística 
T 

Prob. 

Santander PIBB Ações 0,770997 0,101528 7,593936 1,85E-05 

Santander Vale 2 Ações 0,716252 0,452043 1,584479 0,144168 

Santander Vale 3 Ações 0,71373 0,450968 1,582662 0,144581 

Santander Petrobras 3 Ações -0,19095 0,852368 -0,22402 0,827253 

Santander Ethical Ações 0,655119 0,108039 6,063747 0,000121 

Santander FIA IBovespa Passivo 0,974902 0,031428 31,01994 2,85E-11 

Santander IBovespa Ativo Ações 0,907623 0,028271 32,10489 2,02E-11 

Santander Vale Plus Ações 0,713266 0,450552 1,583093 0,144483 

Santander FI Dividendos Top Ações 0,555515 0,166239 3,341665 0,00747 

Santander FI Valor Ações 0,738056 0,119911 6,155015 0,000108 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao se verificarem a rentabilidade e o risco da carteira (TAB.11), observa-se que 

apenas dois fundos podem merecer avaliação positiva: Santander Petrobras 3 

Ações e Santander FI Valor Ações. Se o critério utilizado fosse apenas a 

rentabilidade do Fundo, o de melhor desempenho seria o Petrobras 3 Ações 

(rentabilidade média = 2,36%). Contudo, considerando os riscos subjacentes à 

carteira, o fundo de melhor relação risco e retorno é o FI Valor Ações (Índice de 

Sharpe = 0,2844). 

 

  



54 

 

TABELA 11 – Os Índices Sharpe e Treynor dos Fundos de ações administrados pelo Santander 

Fundos de Ações 
Coeficiente 

Beta 
Índice Sharpe 

(µ/σ) 
Índice Treynor 

(µ/β) 

Santander PIBB Ações 0,77100 -0,0286 -0,0014 

Santander Vale 2 Ações 0,71625 -0,2969 -0,0316 

Santander Vale 3 Ações 0,71373 -0,2833 -0,0300 

Santander Petrobras 3 Ações -0,19095 0,1941 -0,1234 

Santander Ethical Ações 0,65512 -0,1121 -0,0058 

Santander FIA IBovespa Passivo 0,97490 -0,2096 -0,0100 

Santander IBovespa Ativo Ações 0,90762 -0,2394 -0,0115 

Santander Vale Plus Ações 0,71327 -0,2888 -0,0307 

Santander FI Dividendos Top Ações 0,55552 -0,0037 -0,0002 

Santander FI Valor Ações 0,73806 0,2844 0,0140 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando analisamos a carteira do Santander como um todo, verificamos que a média 

de retorno mensal é de -0,572% no período analisado. Conforme exemplos 

anteriores, se o investidor aplicasse mil reais em mesma proporção em cada fundo 

da carteira do Santander, teria recebido em cada mês –R$5,72. 

 

Em suma, a rentabilidade das carteiras de fundos de ações das instituições 

financeiras objeto da pesquisa apresentaram, como seria de se esperar, haja vista 

as condições desfavoráveis do mercado de ações no período analisado, 

desempenho negativo. Em média, a pior rentabilidade no período analisado foi o da 

Administradora Banco do Brasil (-0,80% ao mês). Nessa Administradora, o destaque 

foi o desempenho da carteira BB Ações Consumo, cuja rentabilidade mensal atingiu, 

no mesmo período, 1,0121%. 

 

Os fundos de ações administrados pelo Santander apresentaram um retorno médio 

de -0,57% ao mês, sendo os destaques Petrobras 3 Ações (2,36%) e FIF Valor 

Ações (1,03%). 

 

A administradora Bradesco se saiu, relativamente, um pouco melhor. Na média, os 

seus fundos de ações apresentaram rentabilidade negativa de 0,20% ao mês. Nessa 

Administradora, sobressaíram-se BDRI I (2,27%) e Bradesco Cielo (1,49%). 
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6 OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DOS FUNDOS DE AÇÕES  
 

 

Tendo em vista o objetivo de selecionar carteiras ótimas, visando obter mais altos 

retornos com mitigação de riscos inerentes a essa escolha, construímos o portfólio 

de acordo com dois critérios: 

 

1º critério – a seleção é feita pela maximização de retornos com a restrição de se 

alcançar o menor desvio-padrão observado em uma carteira de fundos do Banco 

sob análise (no caso do Banco do Brasil, σ = 2,59%, referente ao Fundo BB Ações 

Consumo; no que diz respeito ao Bradesco, σ = 2,56%, referente ao Fundo 

Bradesco FIC FIA Dividendos; e, para o Santander, σ = 3,38%, referente ao Fundo 

Santander Ethical Ações). 

 

2º critério – a seleção é feita pela otimização do Índice Sharpe, especificado de 

forma aproximada como (µ/σ), uma vez que quanto maior for o índice, melhor será 

para o investidor, pois o Índice leva em consideração os retornos e os riscos 

inerentes a cada um dos ativos. 

 

 

6.1 O desempenho da Carteira do Banco do Brasil 
 

 

No referencial teórico, ressaltamos as técnicas que permitem que um investidor 

encontre a carteira com o maior retorno esperado para qualquer nível de desvio-

padrão da carteira. O retorno consiste na média ponderada dos retornos dos 

diversos fundos. Já o desvio-padrão é obtido pela raiz quadrada da soma das 

variâncias individuais dos ativos multiplicados pelo quadrado dos seus percentuais 

mais a covariância, que é a medida de como os retornos dos ativos variam em 

conjunto. Inicialmente, admitimos que o investidor distribuísse os recursos na 

mesma proporção em todos os fundos administrados pela instituição financeira. No 

caso do Banco do Brasil, como são 20 os fundos disponíveis em sua rede de 

agências, cada fundo receberá 5% do total de recursos aplicados. 
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A TAB.12 apresenta o resultado que teria sido alcançado com essa alternativa de 

alocação de recursos: retorno médio de -0,7960 % ao mês, desvio-padrão de 

3,514% e Índice Sharpe de -0,2265. 

 

A TAB.12 apresenta, também, os resultados do modelo, mediante o emprego dos 

dois critérios de otimização de carteiras utilizados neste estudo. Como o 1º critério é 

muito restrito, maximização de retornos dado o menor risco entre todas as carteiras, 

restou selecionada apenas uma carteira (BB Ações Consumo). 

 

Como, surpreendentemente, o Fundo BB Consumo foi a carteira que apresentou o 

maior retorno médio no período e, também, o menor risco (volatilidade dos retornos), 

essa carteira foi a única selecionada. O resultado dessa escolha teria gerado um 

retorno médio de 1,21% ao mês, que é muito superior à média simples mensal dos 

retornos de todos os fundos de ações do Banco (-0,80%). Ainda em termos do 

desempenho, teríamos uma redução na volatilidade (3,514% para 2,594%) e 

melhoras substanciais no índice Sharpe e Treynor. Entretanto, essa não é uma 

seleção interessante em termos de mitigação de riscos, pois implicaria a 

concentração de recursos em apenas uma carteira. 

 

TABELA 12 – Banco do Brasil: Carteira Selecionada 

Fundos de Ações 
Recursos Alocados 

(%) 
1º Critério de 
Otimização 

2º Critério de 
Otimização 

BB Ações IbrX Index 5,00 0,00 0,00 

BB Ações Ibov Index 5,00 0,00 0,00 

BB Ações Ibov Ativo 5,00 0,00 0,00 

BB Ações Multi Setor 5,00 0,00 0,00 

BB Ações Small Caps 5,00 0,00 0,00 

BB Ações Exportação 5,00 0,00 0,00 

BB Ações ISE Jovem 5,00 0,00 0,00 

BB Ações Dividendos 5,00 0,00 0,00 

BB Ações Tecnologia 5,00 0,00 0,00 

BB Ações Energia 5,00 0,00 0,00 

BB Ações Transp Log 5,00 0,00 3,63 

BB Ações Petrobras 5,00 0,00 0,00 

BB Ações Vale 5,00 0,00 0,00 

BB Ações PIBB 5,00 0,00 0,00 

BB Ações Consumo 5,00 100,00 76,86 

(continua) 
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(conclusão) 

BB Ações Setor Finan 5,00 0,00 0,00 

BB Ações Siderurgia 5,00 0,00 0,00 

BB Ações BB 5,00 0,00 0,00 

BB Ações Const Civil 5,00 0,00 0,00 

BB Ações Cielo 5,00 0,00 19,51 

Retorno Médio (%) -0,7960 1,2117 1,0843 

Desvio-padrão (%) 3,5140 2,5941 1,9442 

Beta da Carteira 0,7518 0,4295 0,3192 

Índice Sharpe -0,2265 0,4671 0,5577 

Índice Treynor -0,0106 0,0282 0,0340 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Prosseguindo com a análise, empregamos o segundo critério de seleção de 

carteiras, representado pela otimização do Índice Sharpe; os valores ficam ainda 

mais interessantes. Os resultados apontam para uma seleção baseada em três 

carteiras, assim distribuídas: BB Ações Consumo receberiam 76,86% do total 

aplicado, BB Ações Cielo, 19,51%, e BB Ações Transp Log, 3,63%. 

 

Essa carteira forneceria um retorno muito bom – considerando o período analisado - 

que foi de intensa turbulência no mercado acionário e que se traduziu em retorno 

negativo do IBOVESPA, e risco relativamente moderado. O retorno médio mensal da 

carteira teria sido de 1,084%, o desvio-padrão, de 1,94%, e um Índice Sharpe bem 

mais alto, de 0,5577. 

 

Deve-se observar que o beta (ponderado) da carteira otimizada se situaria abaixo do 

beta da carteira de mercado (β = 0,4295), ou seja, o risco de mercado da carteira 

otimizada seria menor do que o risco da própria e diversificada carteira de mercado 

(IBOVESPA), que, por construção, tem um beta = 1,0. Em consequência, a carteira 

exibe Índice Treynor, também, mais alto, que é o que se deseja em termos de 

retornos e riscos. 

 

Esse resultado é interessante para mostrar que nem sempre uma grande dispersão 

nos investimentos resultam em melhores resultados (isso pode ser visto pela 

comparação entre a simulação base e aquela derivada do 2º critério alocativo). Esse 

fato decorre da possibilidade de existência de altas correlações positivas entre 

diferentes carteiras. Assim sendo, uma seleção ad hoc, mesmo que contenha 
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número elevado de ativos, pode não constituir a melhor alternativa para embasar os 

investimentos pessoais ou corporativos. 

 

 

6.2 O desempenho da Carteira do Bradesco 
 

 

Apresentamos, a seguir, o experimento similar realizado com as carteiras de Fundos 

de Ações ofertadas pelas agências do Bradesco. Constatou-se que, caso o 

investimento fosse distribuído na mesma proporção em todos os fundos 

administrados pela Instituição Financeira, ou seja, 6,66% em cada fundo, os 

resultados seriam: retorno médio mensal de -0,20396%, desvio-padrão de 3,32532% 

e Índice Sharpe de - 0,0613. Essa carteira pulverizada levaria a uma volatilidade (σ) 

de 3,33% e um risco de mercado (beta) de 0,6920 (TAB.13). 

 

Quando otimizamos os fundos de acordo com o 1º Critério, que introduz como a 

restrição o menor desvio-padrão da carteira (σ = 2,56%) e que retrata a volatilidade 

do Fundo Bradesco FIC FIA Dividendos, chegamos aos seguintes resultados: se, em 

vez de diluir a aplicação de 6,66%, aplicássemos 4,16% no Bradesco FIA Vale, 

6,05% no Bradesco FIC FIA Planeta Sustentável – ISE, 11,62% no Bradesco FIA 

Cielo e 78,16% no Bradesco FIC FIA BDR Nível I, teríamos um resultado com média 

de retorno mensal elevando-se 1,867%, fornecida pela carteira pulverizada para 

2,370%. 

 

Ademais, haveria redução de riscos com a redução do desvio-padrão em cerca de 

um ponto percentual de 3,33% para 2,37%, e ainda teríamos uma melhora 

significativa no índice Sharpe: de -0,0613 para 0,7877. 

 

O beta da carteira se situaria em -0,1259, indicando que há uma relação inversa 

entre os retornos da carteira otimizada e o IBOVESPA. Entretanto, conforme 

discutido no capítulo anterior, os resultados referentes aos betas e, por conseguinte, 

os Índices de Treynor para o Bradesco não são consistentes, devido à inexistência 

de associação estatisticamente significante entre retornos de alguns fundos e o 



59 

 

IBOVESPA, de tal forma que os usos de beta e do Índice de Treynor, nesse caso, 

têm pouca relevância. 

 

TABELA 13 – Fundos de ações administrados pelo Bradesco (valores em %) 

Fundos de Ações 
Igual 

Distribuição 
1º Critério de 
Otimização 

2º Critério de 
Otimização 

Bradesco FIC FIA Ibovespa Ativo 6,67 0,00 0,00 

Bradesco FIC FIA Ibovespa Indexado 6,67 0,00 0,00 

Bradesco FIA Multi Setorial 6,67 0,00 0,00 

Bradesco FIA Petrobras 6,67 0,00 0,00 

Bradesco FIA Vale 6,67 4,16 10,41 

Bradesco FIC FIA Planeta Sustentável - ISE 6,67 6,05 13,28 

BRADESCO FI EM PIBBS I - AÇÕES 6,67 0,00 0,00 

BRADESCO FI EM PIBBs II - AÇÕES 6,67 0,00 0,00 

Bradesco FIA Cielo 6,67 11,62 11,67 

Bradesco FIC FIA Infraestrutura 6,67 0,00 0,00 

Bradesco FIA Bradesco 6,67 0,00 0,00 

Bradesco FIC FIA Governança Corporativa 6,67 0,00 0,00 

Bradesco FIA Petrobras 2010 6,67 0,00 0,00 

Bradesco FIC FIA BDR Nível I 6,67 78,16 64,64 

BRADESCO FIC FIA Dividendos 6,67 0,00 0,00 

Retorno Médio (%) -0,20396 1,86676 1,44165 

Desvio-padrão (%) 3,32532 2,37000 1,73347 

Beta da Carteira 0,691998 -0,1259 -0,0136 

Índice Sharpe -0,0613 0,7877 0,8317 

Índice Treynor -0,0029 -0,1482 -1,0635 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Ao adotarmos o segundo critério de otimização, cuja proposta é maximizar o Índice 

Sharpe, são obtidos resultados bem interessantes. As carteiras selecionadas 

anteriormente no âmbito do 1º critério de otimização são mantidas, alterando-se 

apenas o volume a ser alocado em cada uma delas. Basicamente, ocorre um 

aumento de recursos para o FIA Vale e FIA Planeta Sustentável, com redução do 

FIC FIA BDR Nível I. O Bradesco FIA Cielo manteria sua participação na nova 

carteira, com cerca de 11,6% do total de recursos investidos. 

 

O retorno médio mensal da carteira seria bastante bom (1,44% ao mês), mas um 

pouco menor do que o encontrado na simulação referente ao 1º critério (1,87%). 

Contudo, ocorreria uma redução dos riscos, medido pelo desvio-padrão dos 

retornos, e, consequentemente, o Índice Sharpe seria mais elevado (TAB.13). 
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6.3 O desempenho da Carteira do Santander 
 

 

Em relação às Carteiras dos Fundos de Ações Administrados pelo Santander, 

constatou-se que, caso o investimento fosse distribuído na mesma proporção em 

todos os fundos administrados pelo Banco, ou seja, 10%, os resultados seriam: 

retorno médio mensal de -0,572%, desvio-padrão de 3,78% e Índice Sharpe de 

-0,1513. 

 

Quando otimizamos as carteiras adotando a restrição do menor desvio-padrão da 

carteira (1º Critério), que foi σ = 3,383%, referente ao Fundo Santander Ethical 

Ações, chegamos, também, a um resultado interessante: se, em vez de diluir tanto a 

aplicação, aplicássemos nos fundos Santander Petrobras 3 Ações (26,61%) e 

Santander FI Valor Ações (73,39%), teríamos observado uma elevação no retorno 

médio mensal para 1,383%. Mesmo com esse grande aumento nos retornos, o 

desvio-padrão melhoraria, pois abaixaria de 3,78% para 3,43%, e ainda teríamos 

uma melhora significativa no índice Sharpe: de - 0,1513 para 0,4035. Observa-se, 

também, uma redução no risco de mercado da carteira, com um beta estimado de 

0,4908 (TAB.14). 

 

TABELA 14 – Fundos de ações administrados pelo Santander (valores em %) 

Fundos de Ações Igual Distribuição 
1º Critério de 
Otimização 

2º Critério de 
Otimização 

SANT PIBB Ações 10,00 0,00 0,00 

SANT Vale 2 Ações 10,00 0,00 0,00 

SANT Vale 3 Ações 10,00 0,00 0,00 

SANT Petrob 3 Ações 10,00 26,61 19,82 

SANT Ethical Ações 10,00 0,00 0,00 

SANT FIA IBov Passivo 10,00 0,00 0,00 

SANT IBov Ativ Ações 10,00 0,00 0,00 

SANT Vale Plus Ações 10,00 0,00 0,00 

SANT FI Div Top Ações 10,00 0,00 0,00 

SANT FI Valor Ações 10,00 73,39 80,18 

Retorno Médio (%) -0,5720 1,3831 1,2929 

Desvio-padrão (%) 3,7815 3,4277 3,0887 

Beta da Carteira 0,6555 0,4908 0,5540 

Índice Sharpe -0,1513 0,4035 0,4186 

Índice Treynor -0,0087 0,0282 0,0233 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Prosseguindo a análise de otimização e tendo como critério a maximização do Índice 

Sharpe (2º Critério), os valores ficam ainda mais extraordinários. Se aplicássemos 

no fundo Santander Petrobras 3 Ações 19,82% e aumentássemos o peso de 

aplicação no fundo Santander FI Valor Ações para 80,18%, teríamos um resultado 

no qual desvio-padrão (risco) seria reduzido de 3,427% para 3,088. Não obstante, 

haveria apenas uma ligeira queda nos retornos mensais da carteira selecionada: de 

1,38% para 1,30% ao mês. Ocorreria, também, elevação do Índice Sharpe. Embora 

o Índice Treynor se reduzisse em relação ao valor obtido na simulação referente ao 

1º critério, o beta da carteira otimizada seria bem reduzido, cerca de 0,55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

6.4 Otimização de uma Carteira de Fundos de Ações 

 

Nesta seção, investigaremos o desempenho relativo das três instituições financeiras 

na administração de fundos de investimento em ações, consideradas todas as 

carteiras conjuntamente. Será admitida, inicialmente, uma distribuição de recursos 

igualitária nos 45 fundos geridos pelas três administradoras, conforme apresentado 

na TAB.15. 

 

TABELA 15 – Fundos de ações administrados por BB, Bradesco e Santander (valores em %) 

Fundos de Ações Igual Distribuição 
1º Critério de 
Otimização 

2º Critério de 
Otimização 

BB IBrX Index 2,22 0,00 0,00 

BB Ibov Index 2,22 0,00 0,00 

BB Ibov Ativo 2,22 0,00 0,00 

BB Multi Setor 2,22 0,00 0,00 

BB Small Caps 2,22 0,00 0,00 

BB Exportação 2,22 0,00 0,00 

BB ISE Jovem 2,22 0,00 0,00 

BB Dividendos 2,22 0,00 0,00 

BB Tecnologia 2,22 0,00 0,89 

BB Energia 2,22 0,00 0,00 

BB Transp Log 2,22 0,00 0,69 

BB Petrobras 2,22 0,00 0,00 

BB Vale 2,22 0,00 0,00 

BB PIBB 2,22 0,00 0,00 

BB Consumo 2,22 0,00 21,09 

BB Setor Finan 2,22 0,00 0,00 

BB Siderurgia 2,22 0,00 0,00 

BB Ações BB 2,22 0,00 0,00 

BB Const Civil 2,22 0,00 0,00 

BB Cielo 2,22 0,00 0,00 

Bradesco Ibov Ativo 2,22 0,00 0,00 

Bradesco Ibov Indexado 2,22 0,00 0,00 

Bradesco FIA Multi Setor 2,22 0,00 0,00 

Bradesco FIA Petrobras 2,22 0,00 0,00 

Bradesco FIA Vale 2,22 0,00 2,58 

Bradesco Planeta Sustent 2,22 0,00 0,00 

BRADESCO PIBBS I 2,22 0,00 0,00 

BRADESCO PIBBs II 2,22 0,00 0,00 

Bradesco Cielo 2,22 3,11 14,50 
(continua) 
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(conclusão) 

Bradesco Infraestrutura 2,22 0,00 0,00 

Bradesco Bradesco 2,22 0,00 0,00 

Bradesco Gov Corporativa 2,22 0,00 0,00 

Bradesco Petrob 2,22 0,00 0,00 

Bradesco BDR Nível I 2,22 83,38 36,92 

Bradesco Dividendos 2,22 0,00 0,00 

Santander PIBB 2,22 0,00 0,00 

Santander Vale 2 2,22 0,00 0,00 

Santander Vale 3 2,22 0,00 0,00 

Santander Petrob 3 2,22 5,65 5,65 

Santander ETHICAL 2,22 0,00 0,00 

Santander FIA IBov Passivo 2,22 0,00 0,00 

Santander IBov Ativo 2,22 0,00 0,00 

Santander Vale PLUS 2,22 0,00 0,00 

Santander Div TOP 2,22 0,00 0,00 

Santander Valor 2,22 7,86 17,69 

Retorno Médio (%) -0,5489 2,1498 1,5705 

Desvio-padrão (%) 3,2958 2,6750 1,3567 

Beta da Carteira 0,7104 -0,1314 0,1260 

Índice Sharpe -0,1665 0,8036 1,1575 

Índice Treynor -0,0077 -0,1635 0,12466 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Constatou-se que, caso o investimento fosse distribuído na mesma proporção em 

todos os 45 fundos (2,22%), os resultados seriam: retorno médio mensal de 

-0,5489%, desvio-padrão de 3,2958% e Índice Sharpe de -0,1665. 

 

Isto significa que, por exemplo, se um investidor aplicasse cem mil reais na mesma 

proporção em cada fundo, teria perdido no final de cada mês R$549,00. 

 

Quando otimizamos os fundos com menor desvio-padrão da carteira (1º Critério), 

que foi σ = 2,561%, referente ao Fundo Bradesco Dividendos, chegamos a um 

resultado interessante: se, em vez de diluir a aplicação de 2,22%, aplicássemos nos 

fundos Bradesco BDR Nível I (83,38%), Bradesco Cielo (3,11%), Santander Petrob 3 

(5,65%) e Santander Valor (7,86%), teríamos um resultado em que a média de 

retorno iria de -0,549% para 2,15%. Ainda assim, o desvio-padrão melhoraria, pois 

seria reduzido de 3,296% para 2,675%, e ainda teríamos uma melhora significativa 

no índice Sharpe: de -0,167 para 0,804 (TAB.15). 
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Prosseguindo a análise de otimização pelo índice Sharpe (2º Critério), os valores 

ficam ainda mais extraordinários. Se aplicássemos nos fundos BB Tecnologia 

(0,89%), BB Transp Log (0,69%), BB Consumo (21,09%), Bradesco FIA Vale 

(2,58%), Bradesco Cielo (14,50%), Bradesco BDR Nível I (36,92%), Santander 

Petrob 3 (5,65%) e Santander Valor (17,69%), teríamos um resultado no qual o 

desvio-padrão seria reduzido pela metade e o Índice Sharpe aumentaria de 0,8036 

para 1,1575. Apesar dessa grande redução de riscos, o desempenho da carteira 

teria sido bastante bom: rentabilidade de 1,57% ao mês. 

 

Em suma, mesmo em um período de sofrível desempenho do mercado de ações, 

carteiras baseadas em ações corporativas podem propiciar retornos e riscos bem 

distintos. Em uma análise baseada no ocorrido no período de junho de 2012 a julho 

de 2013, objeto desta dissertação, observamos que a carteira média do mercado 

(IBOVESPA) apresentou desempenho negativo de 0,0089% ao mês. Contudo, 

simulações utilizando as teorias modernas de finanças e técnicas de otimização 

produziram resultados interessantes. Se fosse adotada uma estratégia de 

maximização de retornos, com a restrição de se trabalhar com o menor nível de 

desvio-padrão de todos os fundos da carteira, o resultado alcançado poderia ser de 

uma rentabilidade mensal de 2,15%. Essa carteira seria composta de dois fundos de 

ações administrados pelo Bradesco (Cielo e BDR Nível 1, com uma participação na 

carteira de 3,11% e 83,38%, respectivamente) e dois administrados pelo Santander 

(Petrobras 3 e Valor, participações de 5,65% e 7,86%, respectivamente). 

 

Se a estratégia fosse otimizar o Índice Sharpe (modificado, conforme ressaltado 

neste estudo), seriam selecionados oito fundos de um total de 45 disponíveis na 

rede de agências das três instituições financeiras analisadas: 03 ofertados pelo 

Banco do Brasil, 03 pelo Bradesco e 02 pelo Santander. Entretanto, a distribuição 

nesses fundos não seria homogênea: em primeiro lugar, figuraria a administradora 

de Fundos do Bradesco, que deteria 54% do total das aplicações, e, em condições 

bem próximas, a Administradora do Santander (23,36%), seguida pela do Banco do 

Brasil (22,67%). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta dissertação teve por objetivo analisar o desempenho de carteiras constituídas 

por fundos de ações administrados por instituições financeiras utilizando 

instrumentos de moderna teoria de finanças, que ressaltam o trade-off entre risco e 

retornos.  

 

A abordagem é metodológica e exploratória, uma vez que foi selecionada amostra 

composta de três grandes instituições financeiras, que têm destacada atuação na 

gestão de portfólios, sendo uma de controle acionário do governo brasileiro (Banco 

do Brasil), outra de capital privado nacional (Bradesco), e a terceira caracterizada 

pelo controle acionário externo (Santander).  

 

A análise abrange os fundos de ações colocados na rede de agências dessas três 

instituições financeiras, sendo considerados todos os fundos de ações que 

possuíam informações completas para o período analisado. A amostra final contém 

45 fundos de ações dessas administradoras, assim distribuídos: 20 fundos do Banco 

do Brasil, 15 do Bradesco e 10 do Santander. 

 

A pesquisa aborda um período de grande turbulência econômica com fortes reflexos 

no mercado acionário, sendo analisados os desempenhos das carteiras de ações de 

junho de 2012 a julho de 2013. Registra-se que, nesse período, a carteira de 

mercado medida pelo IBOVESPA apresentou um desempenho negativo de 0,89% 

ao mês. Essa situação adversa permite identificar, de forma mais clara, quais foram 

as carteiras que conseguiram driblar a conjuntura adversa e, também, que 

administradora(s) foi (foram) a(s) que implementou(implementaram) estratégias que 

podem ter propiciado maiores retornos para seus cotistas. 

 

Para tanto, foram mensurados o desempenho das carteiras de investimentos 

examinando-se estatisticamente parâmetros e distribuições de probabilidade de 

ativos constituídos por fundos de investimento em ações: a média, a variância e a 

covariância dos 45 fundos de ações. Foi estimado, ainda, o risco sistemático de 

cada carteira, sendo esse expresso pelo beta da carteira, determinado pela 
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regressão linear entre os retornos históricos de cada fundo de ações e os retornos 

históricos da carteira de mercado (IBOVESPA, 2013). 

 

Foram apresentados os testes de hipóteses referentes às estimativas de beta, e, de 

forma geral, os coeficientes apresentaram uma relação estatisticamente significativa 

e com baixíssima probabilidade de significância. Foram poucos os casos sugestivos 

de não-existência de uma relação estatisticamente significativa entre os retornos dos 

fundos de ações e os retornos propiciados pela carteira de mercado, apresentados 

pelo Banco Santander, nos quais não foi possível analisar o Índice de Treynor. 

 

Em seguida, foram empregados os Índices de Sharpe e Treynor para ordenar as 

carteiras em termos de riscos e retornos para cada uma das administradoras. 

 

Conforme ressaltado, a crise internacional exerceu um efeito de contágio na 

economia brasileira, que repercutiu no mercado acionário e, dessa forma, os 

retornos médios da carteira de mercado (IBOVESPA) e da maioria dos fundos de 

ações analisados foram decepcionantes. Contudo, as estratégias de administração 

das carteiras podem conter elementos diferenciados, de tal forma que algumas 

carteiras se sobressaem em relação a outras. Nesse sentido, mesmo nessa 

conjuntura desfavorável, algumas carteiras das administradoras conseguiram 

apresentar resultados positivos a seus cotistas. 

 

Em relação ao Banco do Brasil, identificamos os Fundos BB Ações Petrobras, BB 

Ações BB e BB Ações Siderurgia como as carteiras que possuem maiores riscos de 

mercado, com beta da ordem de 1,74, 1,35 e 1,31, respectivamente. Nessa 

instituição financeira, em termos de desempenho, chama a atenção o Fundo BB 

Ações Consumo: possui o maior retorno médio (1,31% ao mês) da carteira e 

elevados Índices de Sharpe e de Treynor.  Claramente, esse fundo deveria constar 

de qualquer carteira cujo propósito é maximizar a rentabilidade. 

 

Já no que diz respeito ao Bradesco, considerando as rentabilidades médias 

mensais, três fundos apresentaram desempenhos relativamente altos: Bradesco FIC 

FIA BDR Nível I (2,266%), Bradesco FIA Cielo (1,493%) e Bradesco FIA Bradesco 

(0,841%). O fundo que mais se destacou, contudo, foi, sem dúvida, o Bradesco FIC 
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FIA BDR Nível I, pois apresentou a maior rentabilidade média e desvio-padrão de 

igual magnitude ao apresentado pela média das carteiras de todos os fundos. Em 

consequência, é o fundo que possui o maior Índice Sharpe. 

 

No Banco Santander, apenas dois fundos tiveram avaliação com retornos positivos: 

Petrobrás 3 ações (2,357%) e Santander FI Valor ações (1,030%). Entretanto, 

considerando os riscos subjacentes da carteira, o fundo de melhor relação risco e 

retorno é o FI Valor Ações. 

 

Quanto aos exercícios de otimização, apresentamos dois critérios para selecionar 

carteiras: maximizar os retornos com a restrição de se alcançar o menor desvio-

padrão observado na carteira de fundos de ações administrados pela instituição 

financeira, e otimizar o Índice Sharpe, especificado de forma aproximada como (µ/σ), 

uma vez que quanto maior for o índice, melhor será para o investidor, pois o Índice 

leva em consideração os retornos e os riscos inerentes a cada um dos ativos. 

 

Como o 1º critério é muito restrito, no caso do Banco do Brasil, restou selecionada 

apenas uma carteira (BB Ações Consumo). O resultado dessa escolha teria gerado 

retorno médio de 1,21% ao mês, que é muito superior à média simples mensal dos 

retornos de todos os fundos de ações do Banco (-0,79%). Empregando o 2º Critério 

de seleção de carteiras, os resultados são ainda mais interessantes. Baseados nos 

desempenhos passados, seriam selecionados os fundos BB Ações Consumo, BB 

Ações Cielo e BB Ações Transp Log, nos quais deveriam ter sido alocados 76,86%, 

19,51% e 3,63% do total aplicado. Essa carteira forneceria um retorno muito bom - 

considerando o período analisado, que foi de intensa turbulência no mercado 

acionário e que se traduziu em retorno negativo do IBOVESPA - e risco 

relativamente moderado. O retorno médio mensal da carteira teria sido de 1,084%, o 

desvio padrão, de 1,94%, e um Índice Sharpe bem mais alto, de 0,5577. 

 

Deve-se observar que o beta (ponderado) da carteira otimizada seria da ordem de 

0,32, ou seja, o risco de mercado da carteira otimizada seria bem inferior ao risco da 

própria e diversificada carteira de mercado (IBOVESPA), que, por construção, tem 

um beta igual a 1,0. Em consequência, a carteira exibe Índice Treynor, também, 

mais alto, que é o que se deseja em termos de retornos e riscos. 
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No que diz respeito ao Bradesco, o exercício de otimização – 1º critério -  permitiu 

selecionar 04 fundos, o que resultaria em um desempenho médio mensal de 1,87%. 

Esse desempenho é melhor do que o da carteira otimizada do Banco do Brasil e, 

também, daquele exibido pela carteira otimizada de fundos de ações administrados 

pelo Santander.  

 

Quanto ao 2º critério, os resultados mostraram que carteiras selecionadas no âmbito 

do 1º critério de otimização seriam mantidas, alterando-se apenas o volume a ser 

alocado a cada uma delas. O retorno médio mensal da carteira seria bastante bom 

(1,44% ao mês), mas um pouco menor do que o encontrado na simulação referente 

ao 1º critério (1,87%). Contudo, ocorreria uma redução do riscos, medido pelo 

desvio-padrão dos retornos, e, consequentemente, o Índice Sharpe seria mais 

elevado. 

 

No Santander, caso os recursos fossem alocados igualmente nos 10 fundos 

administrados pela instituição, o retorno teria sido negativo (-0,5720% ao mês).  

Entretanto, poderia ter sido construída uma carteira com apenas dois fundos, que 

teria assegurado retorno médio mensal de 1,383%. Mesmo com esse grande 

aumento nos retornos, o desvio-padrão melhoraria, pois seria reduzido de 3,78% 

para 3,43%. Seria observada, também, uma redução no risco de mercado da 

carteira, com um beta estimado de 0,4908. 

 

Foi investigado, também, o desempenho relativo das três instituições financeiras na 

administração de fundos de investimento em ações, consideradas todas as carteiras 

conjuntamente. De acordo com o critério de maximizar os retornos com o menor 

risco possível, fariam parte da carteira dois fundos do Bradesco - Bradesco BDR 

Nível I (83,38%) e Bradesco Cielo (3,11%) - e dois administrados pelo  Santander - 

Petrob 3 (5,65%)  e Santander  Valor (7,86%). O resultado seria bem 

impressionante, representado por um retorno médio mensal de 2,15%.  

 

Na análise de otimização pelo índice Sharpe (2º Critério), os valores ficam ainda 

mais extraordinários. Se aplicássemos nos fundos BB Tecnologia (0,89%), BB 

Transp Log (0,69%), BB Consumo (21,09%), Bradesco FIA Vale (2,58%), Bradesco 
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Cielo (14,50%), Bradesco BDR Nível I (36,92%), Santander Petrob 3 (5,65%) e 

Santander  Valor (17,69%), teríamos um resultado em que o desvio-padrão seria 

reduzido pela metade e o Índice Sharpe  aumentaria de 0,8036 para 1,1575. Apesar 

dessa grande redução de riscos, o desempenho da carteira teria sido bastante bom: 

rentabilidade de 1,57% ao mês. 

 

Em suma, os resultados desta dissertação revelaram que, mesmo em um período de 

sofrível desempenho do mercado de ações, carteiras baseadas em ações 

corporativas podem propiciar retornos interessantes e com relativo controle de 

riscos. Revelam, também, que as estratégias de administração das carteiras podem 

conter elementos diferenciados, de tal forma que algumas carteiras sobressaem-se 

em relação às outras. No período analisado, o Banco Bradesco apresentou melhor 

desempenho dentre as administradoras analisadas. Por exemplo, se o critério 

adotado fosse otimizar carteiras segundo o Índice Sharpe, fundos administrados 

pelo Bradesco deveriam receber 54% do total das aplicações, enquanto os do 

Santander e a do Banco do Brasil, algo em torno de 23% cada um. 

 

Requer cautela a interpretação desses resultados, pois a análise foi realizada de 

forma ex post, sendo que: a) não necessariamente essa seleção de fundos de 

investimento poderá garantir aos seus cotistas melhor desempenho no futuro; b) o 

melhor desempenho de uma instituição em um dado (e limitado período – apenas 12 

meses!) não assegura que ela tenha exibido igual desempenho relativo em um 

período mais longo de tempo. 

 

Assim sendo, a primeira sugestão que emerge desta dissertação é que novos 

estudos devem ser realizados para aprofundar esta análise, com amostras que 

contenham maior número de instituições financeiras e maior período de análise. 

Sugere-se, ainda, que sejam investigadas outras variáveis capazes de identificar o 

risco das empresas, dado que a volatilidade dos retornos, embora tenha grande 

aderência aos princípios teóricos, pode não constituir a única variável relevante de 

análise por parte dos gestores de ativos. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
Tabela A.1 - Rentabilidade dos Fundos de Ações Administrados pelo Banco do Brasil: julho de 2012 a junho de 2013 

 

 

Fundos 

de 

Ações

BB 

Acoes 

IBrX 

Index

BB 

Acoes 

Ibov 

Index

BB 

Acoes 

Ibov 

Ativo

BB 

Acoes 

Multi 

Setor

BB 

Acoes 

Small 

Caps

BB 

Acoes 

Exporta

cao

BB 

Acoes 

ISE 

Jovem

BB 

Acoes 

Dividen

dos

BB 

Acoes 

Tecnolo

gia

BB 

Acoes 

Energia

BB 

Acoes 

Transp 

Log

BB 

Acoes 

Petrobr

as

BB 

Acoes 

Vale

BB 

Acoes 

PIBB

BB 

Acoes 

Consum

o

BB 

Acoes 

Setor 

Finan

BB 

Acoes 

Siderur

gia

BB 

Acoes 

BB

BB 

Acoes 

Const 

Civil

BB 

Acoes 

Cielo Ibovespa

jul/12 0,0219 0,0199 0,0107 0,0384 0,0323 0,0015 0,0187 0,0024 -0,0334 -0,0136 0,0463 0,0568 -0,0765 0,0254 0,0267 0,0711 0,0205 0,1077 0,0351 0,0162 0,0321

ago/12 -0,0064 0,0116 0,0059 0,0240 0,0602 0,0134 -0,0196 -0,0329 -0,0533 -0,0602 0,0601 0,0426 -0,0970 -0,0008 0,0282 0,0027 0,0236 0,0479 0,0852 -0,0024 0,0172

set/12 0,0234 0,0322 0,0379 -0,0216 0,0245 0,0596 0,0088 -0,0448 0,0206 -0,0885 0,0246 0,0877 0,0822 0,0197 0,0496 -0,0208 0,1301 0,0679 0,0529 -0,1622 0,0370

out/12 -0,0218 -0,0463 -0,0430 -0,0460 -0,0167 -0,0024 -0,0144 -0,0055 -0,0053 -0,0440 -0,0340 -0,0823 0,0621 -0,0132 0,0276 -0,0372 -0,0480 -0,1385 -0,0488 -0,0016 -0,0356

nov/12 -0,0128 -0,0183 -0,0155 -0,0266 -0,0113 0,0004 -0,0019 -0,0010 0,0111 -0,0700 -0,0288 -0,1190 -0,0205 -0,0129 0,0137 0,0205 0,0330 -0,0492 -0,0091 0,0700 0,0071

dez/12 0,0339 0,0459 0,0447 0,0479 0,0547 0,0557 0,0479 0,0662 0,0757 0,0442 0,0811 0,0127 0,1233 0,0415 0,0210 0,0468 0,0465 0,1717 0,0148 0,0334 0,0605

jan/13 -0,0219 -0,0489 -0,0426 -0,0189 -0,0003 -0,0073 -0,0199 -0,0282 0,0401 -0,0501 0,0443 -0,0829 -0,0887 -0,0294 0,0244 -0,0062 -0,1144 -0,0539 -0,0348 -0,0385 -0,0195

fev/13 -0,0412 -0,0557 -0,0568 -0,0275 -0,0036 -0,0530 -0,0138 -0,0242 -0,0053 -0,0196 -0,0226 -0,2047 -0,0817 -0,0530 -0,0158 0,0051 -0,0693 0,0929 -0,0343 0,0331 -0,0391

mar/13 0,0065 -0,0112 -0,0136 -0,0238 -0,0270 -0,0012 0,0084 0,0040 -0,0164 0,0224 0,0294 0,1263 -0,0533 0,0100 -0,0261 0,0363 -0,0025 0,0413 -0,0472 0,0168 -0,0187

abr/13 0,0131 -0,0021 0,0076 -0,0023 0,0062 -0,0089 0,0088 -0,0041 -0,0379 0,0213 -0,0098 0,1724 0,0341 0,0122 0,0265 -0,0233 -0,0526 -0,0937 -0,0196 0,0787 0,0078

mai/13 -0,0044 -0,0318 -0,0279 -0,0054 -0,0197 -0,0045 -0,0121 -0,0015 -0,0306 0,0126 -0,0082 -0,0149 -0,0946 0,0025 0,0147 0,0347 -0,0922 0,0198 -0,0397 0,0174 -0,0430

jun/13 -0,0947 -0,1244 -0,1191 -0,1096 -0,0940 -0,0317 -0,0720 -0,0684 -0,0660 -0,1172 -0,0626 -0,2233 -0,0891 -0,0936 -0,0451 -0,1010 -0,1249 -0,1270 -0,0953 0,0109 -0,1131

Fonte: Dados básicos extraídos do site: http://www37.bb.com.br/portalbb/tabelaRentabilidade/rentabilidade/gfi7,802,9085,9089,8.bbx?tipo=2&nivel=1000  

http://www37.bb.com.br/portalbb/tabelaRentabilidade/rentabilidade/gfi7,802,9085,9089,8.bbx?tipo=2&nivel=1000
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Tabela A.2 - Matriz de Variância e Covariância dos Retornos: Fundos de Ações Administrados pelo Banco do Brasil:                                     
julho de 2012 a  junho de 2013 
 
 

IBrX Index Ibov Index Ibov Ativo Multi Setor Small Caps Exportacao ISE Jovem Dividendos Tecnologia Energia Transp Log Petrobras

IBrX Index 0,00111 0,00143 0,00138 0,00112 0,00103 0,00073 0,00085 0,00071 0,00057 0,00097 0,00101 0,00328

Ibov Index 0,00143 0,00199 0,00191 0,00154 0,00155 0,00105 0,00109 0,00085 0,00073 0,00100 0,00145 0,00405

Ibov Ativo 0,00138 0,00191 0,00185 0,00143 0,00145 0,00104 0,00105 0,00080 0,00075 0,00095 0,00134 0,00399

Multi Setor 0,00112 0,00154 0,00143 0,00158 0,00142 0,00061 0,00089 0,00086 0,00053 0,00120 0,00139 0,00283

Small Caps 0,00103 0,00155 0,00145 0,00142 0,00156 0,00072 0,00079 0,00060 0,00062 0,00069 0,00135 0,00248

Exportacao 0,00073 0,00105 0,00104 0,00061 0,00072 0,00090 0,00052 0,00038 0,00062 0,00016 0,00081 0,00201

ISE Jovem 0,00085 0,00109 0,00105 0,00089 0,00079 0,00052 0,00076 0,00072 0,00064 0,00093 0,00076 0,00210

Dividendos 0,00071 0,00085 0,00080 0,00086 0,00060 0,00038 0,00072 0,00100 0,00069 0,00124 0,00065 0,00133

Tecnologia 0,00057 0,00073 0,00075 0,00053 0,00062 0,00062 0,00064 0,00069 0,00150 0,00049 0,00074 0,00001

Energia 0,00097 0,00100 0,00095 0,00120 0,00069 0,00016 0,00093 0,00124 0,00049 0,00227 0,00085 0,00293

Transp Log 0,00101 0,00145 0,00134 0,00139 0,00135 0,00081 0,00076 0,00065 0,00074 0,00085 0,00176 0,00283

Petrobras 0,00328 0,00405 0,00399 0,00283 0,00248 0,00201 0,00210 0,00133 0,00001 0,00293 0,00283 0,01450

Vale 0,00130 0,00175 0,00185 0,00064 0,00100 0,00156 0,00125 0,00117 0,00174 0,00079 0,00054 0,00304

PIBB 0,00117 0,00150 0,00144 0,00118 0,00106 0,00080 0,00088 0,00079 0,00054 0,00104 0,00105 0,00350

Consumo 0,00061 0,00081 0,00082 0,00062 0,00076 0,00050 0,00038 0,00020 0,00037 0,00010 0,00052 0,00154

Setor Finan 0,00106 0,00133 0,00119 0,00143 0,00105 0,00038 0,00092 0,00098 0,00057 0,00139 0,00117 0,00218

Siderurgia 0,00169 0,00266 0,00253 0,00141 0,00183 0,00172 0,00129 0,00064 0,00097 0,00004 0,00150 0,00441

Acoes BB 0,00185 0,00284 0,00252 0,00271 0,00248 0,00123 0,00172 0,00144 0,00143 0,00203 0,00285 0,00315

Const Civil 0,00106 0,00176 0,00164 0,00141 0,00170 0,00092 0,00068 0,00024 0,00027 0,00004 0,00141 0,00294

Cielo -0,00025 -0,00045 -0,00049 0,00024 -0,00033 -0,00088 0,00008 0,00080 -0,00051 0,00128 -0,00058 -0,00087

FUNDOS
Matriz de Variância e COVARIÂNCIA
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Vale PIBB Consumo Setor Finan Siderurgia Acoes BB Const Civil Cielo

0,00130 0,00117 0,00061 0,00106 0,00169 0,00185 0,00106 -0,00025

0,00175 0,00150 0,00081 0,00133 0,00266 0,00284 0,00176 -0,00045

0,00185 0,00144 0,00082 0,00119 0,00253 0,00252 0,00164 -0,00049

0,00064 0,00118 0,00062 0,00143 0,00141 0,00271 0,00141 0,00024

0,00100 0,00106 0,00076 0,00105 0,00183 0,00248 0,00170 -0,00033

0,00156 0,00080 0,00050 0,00038 0,00172 0,00123 0,00092 -0,00088

0,00125 0,00088 0,00038 0,00092 0,00129 0,00172 0,00068 0,00008

0,00117 0,00079 0,00020 0,00098 0,00064 0,00144 0,00024 0,00080

0,00174 0,00054 0,00037 0,00057 0,00097 0,00143 0,00027 -0,00051

0,00079 0,00104 0,00010 0,00139 0,00004 0,00203 0,00004 0,00128

0,00054 0,00105 0,00052 0,00117 0,00150 0,00285 0,00141 -0,00058

0,00304 0,00350 0,00154 0,00218 0,00441 0,00315 0,00294 -0,00087

0,00579 0,00141 0,00092 -0,00004 0,00306 0,00081 0,00074 -0,00084

0,00141 0,00126 0,00063 0,00111 0,00176 0,00185 0,00109 -0,00018

0,00092 0,00063 0,00067 0,00034 0,00100 0,00044 0,00089 -0,00058

-0,00004 0,00111 0,00034 0,00190 0,00125 0,00303 0,00094 0,00051

0,00306 0,00176 0,00100 0,00125 0,00525 0,00380 0,00271 -0,00170

0,00081 0,00185 0,00044 0,00303 0,00380 0,00896 0,00268 -0,00083

0,00074 0,00109 0,00089 0,00094 0,00271 0,00268 0,00233 -0,00094

-0,00084 -0,00018 -0,00058 0,00051 -0,00170 -0,00083 -0,00094 0,00347

Matriz de Variância e COVARIÂNCIA
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Tabela A.3 - Rentabilidade dos Fundos de Ações Administrados pelo Banco Bradesco: julho de 2012 a  junho de 2013 
 

 

Fundos 

de Ações

Bradesco 

FIC FIA 

Ibovespa 

Ativo

Bradesco 

FIC FIA 

Ibovespa 

Indexado

Bradesco 

FIA Multi 

Setorial

Bradesco 

FIA 

Petrobrás

Bradesco 

FIA Vale

Bradesco 

FIC FIA 

Planeta 

Sustentáve

l - ISE

BRADESC

O FI EM 

PIBBS I - 

AÇÕES

BRADESC

O FI EM 

PIBBs II - 

AÇÕES

Bradesco 

FIA Cielo

Bradesco 

FIC FIA 

Infra-

Estrutura

Bradesco 

FIA 

Bradesco

Bradesco 

FIC FIA 

Governança 

Corporativa

Bradesco 

FIA 

Petrobrás 

2010

Bradesco 

FIC FIA 

BDR Nível 

I

BRADESCO 

FIC FIA 

Dividendos Ibovespa

jul-12 0,03000 0,02850 0,03060 0,05940 -0,07540 0,02440 0,03175 0,02123 0,01060 0,01470 0,05390 0,02260 0,00994 0,03350 0,02320 0,03210

ago-12 0,01110 0,01340 0,01860 0,06070 -0,09200 -0,02270 0,02210 0,01478 0,00310 0,01070 0,04280 -0,00030 0,00697 0,01060 -0,02880 0,01720

set-12 0,03710 0,03410 0,03700 0,09250 0,07890 0,02170 0,02630 0,02590 -0,13830 -0,00150 -0,01330 0,02070 0,07610 0,02830 0,00530 0,03700

out-12 -0,02500 -0,03890 -0,02340 -0,07840 0,05730 -0,00830 -0,00740 -0,00720 -0,00790 -0,00930 -0,01660 -0,00200 -0,07120 -0,01120 0,00700 -0,03560

nov-12 0,00550 0,00440 0,00390 -0,11250 0,00280 0,01880 0,00450 0,00460 0,10560 0,00270 0,10790 0,01940 -0,10380 0,03520 0,03170 0,00710

dez-12 0,05130 0,05830 0,05380 0,02220 0,12270 0,05910 0,05090 0,05100 0,02280 0,03530 0,00620 0,05520 0,04460 -0,03640 -0,00010 0,06050

jan-13 -0,02300 -0,02260 -0,00050 -0,06850 -0,04900 0,00660 -0,00760 -0,00750 -0,01360 -0,00480 0,03960 -0,00100 -0,07490 0,02200 -0,00820 -0,01950

fev-13 -0,02720 -0,04170 -0,01470 -0,20530 -0,06190 0,00040 -0,03980 -0,03960 0,05380 -0,00860 -0,03300 -0,00200 -0,08210 0,00910 -0,01170 -0,03910

mar-13 -0,02800 -0,02030 -0,02310 0,16120 -0,07770 -0,00920 0,00780 0,00780 0,02210 -0,00600 0,06160 -0,00250 0,10310 0,04460 -0,00730 -0,01870

abr-13 0,00720 -0,01010 0,00120 0,15290 0,00490 0,00230 0,00250 0,00260 0,06850 -0,00280 -0,03690 -0,00750 0,13520 0,01520 0,00610 0,00780

mai-13 -0,02010 -0,04460 -0,01470 -0,01210 -0,11110 -0,01580 0,00190 0,00200 0,03500 -0,01720 0,04300 -0,00120 -0,00330 0,10200 -0,00610 -0,04300

jun-13 -0,09570 -0,11440 -0,09360 -0,21770 -0,04520 -0,06290 -0,09950 -0,09950 0,01750 -0,08370 -0,15430 -0,07560 -0,18960 0,01900 -0,07360 -0,11310  
Fonte: Dados básicos extraídos do site: http://www.bradesco.com.br/html/classic/produtos-servicos/investimentos/tabela-de-rentabilidade.shtm 

  

http://www.bradesco.com.br/html/classic/produtos-servicos/investimentos/tabela-de-rentabilidade.shtm
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Tabela A.4 - Matriz de Variância e Covariância dos Retornos: Fundos de Ações Administrados pelo Banco Bradesco:  julho de 2012 a  
junho de 2013 
 

 

Br Ibov At Br Ibov IndexBr Multi Set Br Petr Br FIA Vale Br ISE Br PIBBS I Br PIBBs II Br Cielo Br Infra-Estr Br Bradesco Br G Corp Br Petr 2010 Br BDRI I BR Divid

Br Ibov At 0,001405 0,001605 0,001335 0,002688 0,001211 0,000931 0,001291 0,001247 -0,000445 0,000913 0,001289 0,000996 0,002166 -0,000270 0,000674

Br Ibov Index 0,001605 0,001913 0,001548 0,003198 0,001370 0,001089 0,001520 0,001465 -0,000551 0,001083 0,001647 0,001166 0,002456 -0,000387 0,000747

Br Multi Set 0,001335 0,001548 0,001315 0,002394 0,001022 0,000911 0,001247 0,001205 -0,000492 0,000910 0,001343 0,000981 0,001952 -0,000263 0,000627

Br Petr 0,002688 0,003198 0,002394 0,014754 0,000637 0,001193 0,003230 0,003115 -0,001739 0,001739 0,003043 0,001513 0,010424 0,000452 0,001172

Br FIA Vale 0,001211 0,001370 0,001022 0,000637 0,005031 0,001172 0,000823 0,000913 -0,001201 0,000589 -0,000795 0,000923 0,001084 -0,001494 0,000520

Br ISE 0,000931 0,001089 0,000911 0,001193 0,001172 0,000818 0,000842 0,000836 -0,000116 0,000661 0,000924 0,000783 0,001167 -0,000297 0,000558

Br PIBBS I 0,001291 0,001520 0,001247 0,003230 0,000823 0,000842 0,001372 0,001329 -0,000401 0,000927 0,001677 0,000979 0,002380 -0,000105 0,000674

Br PIBBs II 0,001247 0,001465 0,001205 0,003115 0,000913 0,000836 0,001329 0,001297 -0,000383 0,000899 0,001617 0,000962 0,002344 -0,000108 0,000664

Br Cielo -0,000445 -0,000551 -0,000492 -0,001739 -0,001201 -0,000116 -0,000401 -0,000383 0,003175 -0,000015 0,000669 -0,000143 -0,001071 0,000126 0,000157

Br Infra-Estr 0,000913 0,001083 0,000910 0,001739 0,000589 0,000661 0,000927 0,000899 -0,000015 0,000725 0,001211 0,000740 0,001432 -0,000230 0,000509

Br Bradesco 0,001289 0,001647 0,001343 0,003043 -0,000795 0,000924 0,001677 0,001617 0,000669 0,001211 0,004124 0,001245 0,001796 0,000631 0,001188

Br G Corp 0,000996 0,001166 0,000981 0,001513 0,000923 0,000783 0,000979 0,000962 -0,000143 0,000740 0,001245 0,000841 0,001334 -0,000198 0,000579

Br Petr 2010 0,002166 0,002456 0,001952 0,010424 0,001084 0,001167 0,002380 0,002344 -0,001071 0,001432 0,001796 0,001334 0,008262 0,000148 0,000957

Br BDRI I -0,000270 -0,000387 -0,000263 0,000452 -0,001494 -0,000297 -0,000105 -0,000108 0,000126 -0,000230 0,000631 -0,000198 0,000148 0,001010 0,000045

BR Divid 0,000674 0,000747 0,000627 0,001172 0,000520 0,000558 0,000674 0,000664 0,000157 0,000509 0,001188 0,000579 0,000957 0,000045 0,000656

Variância e 

Covariância

COVARIÂNCIA
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Tabela  A.5 - Rentabilidade dos Fundos de Ações Administrados pelo Banco Santander: julho de 2012 a  junho de 2013 
 

 

FUNDOS

SANTAND

ER PIBB 

AÇÕES

SANTAND

ER VALE 2 

AÇÕES

SANTAND

ER VALE 3 

AÇÕES

SANTAND

ER 

PETROBRA

S 3 AÇÕES

SANTAND

ER 

ETHICAL 

AÇÕES

SANTAND

ER FIA 

IBOVESPA 

PASSIVO

SANTAND

ER 

IBOVESPA 

ATIVO 

AÇÕES

SANTAND

ER VALE 

PLUS 

AÇÕES

SANTAND

ER FI 

DIVIDEND

OS TOP 

ACOES

SANTAND

ER FI 

VALOR 

AÇÕES

Ibovespa

jul/12 0,0401 -0,0774 -0,0758 0,0593 0,0293 0,0321 0,0259 -0,0761 0,0500 0,0429 0,0321

ago/12 0,0044 -0,0939 -0,0923 0,0592 -0,0223 0,0174 0,0106 -0,0928 -0,0455 0,0524 0,0172

set/12 0,0261 0,0769 0,0769 0,0914 0,0163 0,0371 0,0299 0,0762 0,0028 0,0415 0,037

out/12 -0,0071 0,0553 0,0568 -0,0792 -0,0057 -0,0352 -0,0321 0,0562 0,0038 0,0232 -0,0356

nov/12 0,0047 0,0002 0,0018 -0,1133 0,0259 0,0069 0,0139 0,0014 0,0257 0,0306 0,0071

dez/12 0,0512 0,1210 0,1219 0,0215 0,0511 0,0613 0,0528 0,1215 0,0482 0,0563 0,0605

jan/13 -0,0073 -0,0510 -0,0499 -0,0697 -0,0028 -0,0196 -0,0185 -0,0504 0,0188 -0,0086 -0,0195

fev/13 -0,0396 -0,0639 -0,0628 -0,2063 -0,0109 -0,0389 -0,0364 -0,0632 -0,0082 0,0046 -0,0391

mar/13 0,0081 -0,0798 -0,0787 0,1604 -0,0126 -0,0185 -0,0193 -0,0791 -0,0111 -0,0196 -0,0187

abr/13 0,0030 0,0025 0,0039 0,1523 -0,0071 -0,0078 -0,0034 0,0034 0,0056 -0,0035 0,0078

mai/13 0,0027 -0,1136 -0,1125 -0,0121 -0,0207 -0,0417 -0,0413 -0,1128 -0,0184 -0,0207 -0,043

jun/13 -0,0991 -0,0477 -0,0463 0,2193 -0,0860 -0,1099 -0,1075 -0,0467 -0,0732 -0,0755 -0,1131  
              Fonte: Dados básicos extraídos do site: http://www.santander.com.br/portal/pam/script/rentabilidade/RentabilidadeFundosAsset.do?codSegMercado=22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.santander.com.br/portal/pam/script/rentabilidade/RentabilidadeFundosAsset.do?codSegMercado=22
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Tabela A.6 - Matriz de Variância e Covariância dos Retornos: Fundos de Ações Administrados pelo Banco Santander: julho de 2012 a  
junho de 2013 
 
 
 

covariância Pibb Vale 2 Vale 3 Petr 3 Eth Fiaibv Ibvat Valep Fidiv Fiva

Pibb 0,00139 0,00109 0,00108 -0,00061 0,00113 0,00159 0,00149 0,00108 0,00099 0,00101

Vale 2 0,00109 0,00580 0,00576 -0,00083 0,00145 0,00184 0,00177 0,00577 0,00125 0,00100

Vale 3 0,00108 0,00576 0,00572 -0,00081 0,00143 0,00182 0,00175 0,00572 0,00123 0,00100

Petr 3 -0,00061 -0,00083 -0,00081 0,01474 -0,00171 -0,00088 -0,00103 -0,00082 -0,00169 -0,00147

Eth 0,00113 0,00145 0,00143 -0,00171 0,00114 0,00141 0,00136 0,00144 0,00107 0,00091

Fiaibv 0,00159 0,00184 0,00182 -0,00088 0,00141 0,00216 0,00202 0,00182 0,00115 0,00133

Ibvat 0,00149 0,00177 0,00175 -0,00103 0,00136 0,00202 0,00191 0,00175 0,00112 0,00124

Valep 0,00108 0,00577 0,00572 -0,00082 0,00144 0,00182 0,00175 0,00573 0,00124 0,00100

Fidiv 0,00099 0,00125 0,00123 -0,00169 0,00107 0,00115 0,00112 0,00124 0,00116 0,00070

Fiva 0,00101 0,00100 0,00100 -0,00147 0,00091 0,00133 0,00124 0,00100 0,00070 0,00131  
 
  


