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RESUMO 

 

A retração do mercado de crédito bancário nos últimos anos, em decorrência da crise 

vivenciada no país, tem levado empresas médias e até de grande porte recorrer a 

alternativas não convencionais para reforçar o caixa e continuar produzindo. Os FIDICs 

(Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios) têm sido uma das opções procuradas 

por empresas, e atraído, também, o interesse de investidores preocupados em 

rentabilizar seu patrimônio. Contudo, há carência de pesquisas acadêmicas direcionadas 

à avaliação desta família de fundos. Esta dissertação procura sanar esta lacuna 

utilizando teoria e instrumentais de finanças corporativas voltados para a análise de 

eficiência de ativos financeiros.  Foi utilizada uma amostra de 99 fundos abrangendo os 

anos de 2013-15, e os resultados referentes ao Índice de Sharpe nos três anos 

analisados revelaram o ótimo desempenho dos FIDICs, uma vez que cerca de 70 deles 

superaram a taxa livre de risco dos respectivos períodos. Considerando o Alfa de Jensen 

como medida de eficiência, variante do modelo CAPM (Modelo de precificação de 

ativos), o desempenho dos fundos também foi expressivo, sendo que 33 conseguiram 

proporcionar retornos acima da curva de mercado (SML), o que configura uma gestão 

superior de carteiras. Uma análise mais compreensiva da eficiência dos FIDICs foi 

realizada com o emprego do modelo DEA (Análise envoltória de dados) incorporando 

outras variáveis de análise. O modelo utilizado foi o VRS orientado a insumo e a análise 

permitiu avaliar o comportamento individual dos fundos em relação a ganhos e perdas 

de eficiência no período. Considerando os dados anuais, 30 fundos se mostraram 

eficientes de acordo com a modelagem DEA no ano de 2013, 22 em 2014 e 24 em 2015. 

Estas evidências colocam os FIDICs como uma aplicação interessante em situações de 

crise econômica com restrição do crédito bancário. Constituem, assim, um ativo que 

deveria ser levado em consideração na composição de carteiras que se propõem a 

alcançar melhor desempenho com diversificação de riscos. 

 

 

 

 

 

Palavras chave:  Fundos de Investimento, FIDICs, CAPM, DEA.  

 



 

ABSTRACT 

 

 

The retraction in the banking credit market in recent years, as a result of the crisis 

experienced in the country, has led medium and even large companies to use non-

conventional alternatives to strengthen the cash and continue to produce. The FIDICs 

(Credit Rights Investment Funds) have been one of the options sought by companies, 

and also attracted the interest of investors worried about monetizing their equity. 

However, there is a lack of academic research aimed at evaluating this family of funds. 

This dissertation seeks to remedy this gap by using theory and instruments of 

corporate finance aimed at analyzing the efficiency of financial assets. A sample of 99 

funds covering the years 2013-15 was used, and the results for the Sharpe Index over 

the three years analyzed revealed the optimum performance of the FIDICs, since about 

70 of them exceeded the risk-free rate of the respective periods. Considering Jensen's 

alpha as an efficiency measure, variant of the CAPM (Capital Asset Price Models) 

model, fund performance was also expressive, with 33 being able to provide returns 

above the market curve (SML), which constitutes a superior portfolio management. A 

more comprehensive analysis of the FIDICs efficiency was carried out using the DEA 

(Data Envelopment Analysis) model incorporating other analysis variables. The model 

used was the VRS oriented to the input and the analysis allowed to evaluate the 

individual behavior of the funds in relation to gains and losses of efficiency in the 

period. Considering the annual data, 30 funds were efficient according to the DEA 

model in the year 2013, 22 in 2014 and 24 in 2015. This evidence places the FIDICs 

as an interesting application in situations of economic crisis with restriction of bank 

credit. They are, therefore, an asset that should be taken into account in the 

composition of portfolios that aim to achieve better performance with risk 

diversification. 

 

 

 

Key words: Investment Funds, FIDICs, CAPM, DEA. 
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1.INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização e problemática de pesquisa. 

 

A estabilização da economia brasileira proporcionada pelo Plano Real permitiu o 

desenvolvimento do mercado de capitais e a criação de diversos ativos financeiros. 

Nesta nova conjuntura econômica, dentre outras possibilidades de aplicação de 

recursos, ganhou destaque uma categoria de fundos de investimento até então pouco 

empregada: a dos fundos de investimentos em direitos creditórios, doravante 

denominados FIDICs. De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades 

do Mercado Financeiro e de Capitais (Anbima), houve um crescimento exponencial 

no volume aplicado em FIDICs, sendo que em 2015, último ano do período que é 

abordado neste trabalho, havia 504 fundos ativos com um patrimônio líquido de R$ 

83,372 bilhões (Tabela 1). 

 

Tabela 1 Número de FIDICs ativos e respectivos Patrimônio líquido 

Número de FIDICs ativos e respectivos patrimônio líquido 

Ano Nº de Fundos Ativos** PL (R$ Milhões)** 

2005 106 15,059 

2006 151 20,485 

2007 175 29,765 

2008 207 39,727 

2009 338 56,554 

2010 316 60,087 

2011 N.D. N.D. 

2012 384 67,888 

2013 424 83,654 

2014 459 74,548 

2015 504 83,372 

     Jul. 2016 539 82,922 

Fonte: http://www.Anbima.com.br  Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de 

Capitais. Recuperado em 10 de Novembro de 2016.  

             

A Figura 1 evidencia com clareza a expansão da indústria de Fundos FIDICs, sendo 

que o crescimento anual do número de fundos em atividade foi de cerca de 9% ao 

ano.  

 

http://www.anbima.com.br/
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Figura 1  Evolução dos fundos de investimentos em direitos creditórios 

Fonte: http://www.Anbima.com.br  Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de 

Capitais. Recuperado em 10 de novembro de 2016.  

Notas: * Abrange os FIDICs, FICs FIDIC e FIDICs NP 

            **Dados acumulados ao longo do tempo 

 

Diante deste novo quadro que se apresenta, mister se faz ter maior acurácia nas 

decisões financeiras sobre investimentos. Decisões financeiras de Investimentos são 

tomadas com base no conhecimento dos fatos, seja do presente ou do passado e de 

cálculos de probabilidades, que permitem apenas inferir o que pode ocorrer no futuro, 

num horizonte de curto, médio e longo prazos. Dois aspectos devem ser levados em 

consideração: as expectativas de retornos e os riscos percebidos na tomada de 

decisões (Markowitz, 1952).  

 

É preciso distinguir risco de incertezas, e de acordo com Knight (conforme citado por 

Locatelli et al., 2015), há risco quando o resultado dos atos não é conhecido, mas 

pode-se determinar a probabilidade de vários resultados potenciais. Contudo, a 

incerteza não pode ser medida matematicamente, pois não se conhece a 

probabilidade dos resultados, e não se pode aferir os retornos esperados dos vários 

resultados possíveis. 
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Assim, diz-se que as decisões na seleção de carteiras são determinadas em uma 

situação de risco. No caso especial de uma situação de estabilidade do mercado 

financeiro por um longo período de tempo, as decisões seriam facilitadas pelo menor 

risco envolvido; todavia o retorno seria menor do que aquele que poderia ser 

alcançado em situações de extrema turbulência (Lima, Galardi & Neubauer, 2011). 

 

Macedo e Macedo (2007, conforme citado por Rocha, 2013, p.8) relatam que os 

critérios dessa avaliação:  

Abordam questões que justificam a melhor ou a pior performance dos 
gestores de fundos. O sucesso na administração de carteiras de 
investimento costuma ser atribuído a diversos fatores, que, de modo geral, 
podem ser encontrados por meio da mensuração de algumas variáveis. 
Por isto, avaliar o desempenho dos fundos de investimentos é o melhor 
caminho para se identificar alguma falha na utilização desses fatores na 
gestão das carteiras. 

 

Segundo estes autores, a ideia de se mensurar a eficiência de fundos remonta ao 

início do século 19. Entretanto, enfatizam que antes do desenvolvimento da Teoria de 

Portfólios, originalmente proposta por Markowitz (1952), o desempenho dos fundos 

era mensurado exclusivamente por meio do retorno obtido pela carteira no período 

analisado. A partir das ideias de Markowitz compreendeu-se a importância da 

avaliação do risco inerente a qualquer investimento.  Neste sentido, a maximização 

dos retornos deixou de ser priorizada e passou-se a avaliar o retorno ajustado ao risco 

assumido para obtê-lo. 

 

Desde então, observam-se grandes inovações na área de finanças, mormente na 

quantificação dos riscos inerentes às decisões, o que tem permitido o 

desenvolvimento de estratégias visando a mitigação destes. A seleção de carteiras 

que otimizam os retornos com um dado risco é um tema que tem merecido grande 

destaque na indústria financeira.  

 

Eduardo (2008) destaca a existência de várias métricas que analisam em um só índice 

as características de risco e de retorno e que, tornam-se apropriadas à avaliação e à 

comparação de desempenho de ativos. Alguns estudos padronizam o retorno pela 

volatilidade do preço do ativo. Esta medida, como será visto no capítulo 2 desta 

dissertação, pode considerar tanto a volatilidade total (desvio padrão) quanto pela 
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volatilidade expressa pelo risco sistemático (beta). A primeira medida carrega o nome 

de seu formulador, Sharpe (1964), e a segunda está presente no Índice de Treynor 

(1965). Outros indicadores usam um instrumental mais sofisticado sendo uma variante 

do modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) e deve ser estimado 

econometricamente. 

  

Outras abordagens apresentam pequenas variações em relação aos modelos mais 

conhecidos (baseados no desvio-padrão como medida de risco), e enfatizam apenas 

o segmento da distribuição de probabilidade dos retornos. Nestes casos, as seleções 

dos ativos ocorrem a partir da avaliação de distribuições de probabilidades 

assimétricas dos retornos, com foco apenas em um dos lados da distribuição, ou seja, 

do lado das perdas (retornos que são inferiores a um benchmark). Em termos 

estatísticos, neste caso, a volatilidade dos retornos é refletida pela semivariância 

como abordado em (Lima, 2015). 

 

Guo, Ma e Zhou (2012) ressaltam que as diversas medidas decorrem de modelos 

teóricos, tendo a sua aplicabilidade condicionada à validade das premissas adotadas 

sob pena de enviesar os resultados obtidos. Nesta perspectiva, outras metodologias 

que introduzem novas dimensões (multicritérios) podem ser mais eficazes que os 

modelos tradicionais de análise, uma vez que as medidas de desempenho que 

consideram apenas o binômio risco e retorno ignoram informações importantes para 

a tomada de decisão na indústria de fundos, como as taxas de administração 

cobradas, a experiência do gestor, o porte do fundo refletido pelo seu patrimônio e o 

tempo de funcionamento do fundo.  

 

Deste modo, estudos têm utilizado a Análise Envoltória de Dados – DEA, metodologia 

não paramétrica que estima a fronteira eficiente de uma unidade produtiva. A técnica 

DEA incorpora vários fatores associados à performance de fundos (múltiplos inputs e 

outputs) como adicionais ao binômio risco x retorno propiciando uma excelente 

ferramenta para medição de desempenho relativo como pode ser visto, por exemplo, 

em Lopes, Ferreira, Carvalho & Pinheiro (2012); Reis (2016) e Rocha (2013). 
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Em linha com o desenvolvimento da indústria de fundos é evidente que os investidores 

que procuram alocar recursos em um FIDIC têm em mente obter ganhos compatíveis 

com o risco assumido. Assim, descortina-se a pergunta que norteia esta dissertação: 

os FIDICS conseguem remunerar os cotistas com retornos, devidamente corrigidos 

pelo risco, superior ao benchmark? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 objetivo geral 

 

Analisar o desempenho e a eficiência dos principais Fundos de Investimento em 

Direitos Creditórios (FIDICs) no período de 2013 a 2015, de grande turbulência 

econômica do país.  

 

1.2.2 objetivos específicos 

 

1) Estimar o desempenho dos FIDICS de acordo com o índice de Sharpe; 

2) Estimar o retorno dos FIDICs de acordo com o Alfa de Jensen; 

3) Analisar a eficiência dos FIDICs com o uso da Análise Envoltória de Dados-

DEA. 

 

1.3 justificativa e estrutura da dissertação  

 

O surgimento dos FIDICs é fenômeno recente no país, sendo que a comercialização 

de suas quotas teve início em 2003. Todavia, observa-se um expressivo crescimento 

desde então. Segundo dados da Anbima, em dezembro de 2003, havia aplicados em 

Fundos de Investimentos Renda Fixa o montante de R$ 621 bilhões, em Fundos 

Multimercados o volume de R$ 614 bilhões e apenas R$ 2,2 bilhões em Fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios. Contudo, já em maio de 2016 os respectivos 

valores aplicados nestes três tipos de fundos eram os seguintes: R$ 1,5 trilhão, R$ 

613 bilhões e R$ 73 bilhões, respectivamente.  Percebe-se, assim, a grande evolução 

relativa do volume aplicado em FIDICs e sua crescente importância na economia 

brasileira. 
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Com a crise econômica recente há uma retração natural no volume de crédito dos 

bancos, figura 2, sendo os FIDICs fortemente acionados como fonte alternativa de 

financiamento. 

 

 

Figura 2 Evolução do saldo das operações de crédito com recursos livres-pessoas 

físicas e pessoas jurídicas 

Fonte: http://www.bcb.gov.br  Banco Centro do Brasil. Recuperado em 31 de março de 2017.  

 

 
A retração na oferta de créditos apresentada pelos bancos teve origem tanto na 

redução da demanda por parte das pessoas jurídicas e físicas, quanto na aptidão de 

tomada de riscos das instituições financeiras temerosas de perdas patrimoniais em 

face das turbulências econômico-financeiras e do aumento da inadimplência (Figura 

3). 

 

http://www.bcb.gov.br/
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Figura 3  Inadimplência pessoa jurídica- produto capital de giro (recursos livres) 

Fonte: Sanderberg, R. (2017). Panorama do Mercado de Crédito.  

 

 

 A inadimplência contribuiu para um aumento natural no número de pedidos de 

recuperação judicial o que restringe em muito o acesso das empresas ao crédito 

bancário, de tal forma que os FIDICs podem desempenhar um relevante papel na 

economia do pais. 

 

No ano de 2013 foram deferidas, conforme dados extraídos da Serasa Experian, 690 

pedidos de recuperação judicial, em 2014 este número foi de 671 empresas e em 

2015 este número atingiu a elevada quantia de 1.044 empresas. A Figura 4 retrata 

esta realidade, sendo a informação levantada a partir de 2005, tendo como marco a 

publicação da Lei 11.101, pois anteriormente a esta data a recuperação judicial era 

tratada no país como concordata. 
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Figura 4  Recuperações judiciais concedidas a partir de 2005 

Fonte: http://www.serasaexperian.com.br  Serasaexperian.Recuperado em 24 de maio de 2017. 

 

Não obstante o crescimento da indústria de fundos de investimento em direitos 

creditórios, pesquisas realizadas pelo autor nas bases Spell, Sciello, nos bancos de 

teses e dissertações, e nos principais periódicos brasileiros revelam que o tema não 

tem merecido o devido destaque por parte da academia, motivo que ressalta a 

relevância desta dissertação. 

 

Este trabalho é estruturado, além desta introdução na qual foi contextualizado o tema 

e apresentados os objetivos e as justificativas, em cinco capítulos. O Capítulo 2 aborda 

o referencial teórico, onde serão analisados o risco e o retorno de um investimento em 

ativos financeiros e várias formas de medida que incorporam essas duas variáveis. 

São discutidos os aspectos centrais dos índices comumente utilizados para a seleção 

de carteiras, compreendendo o Índice de Sharpe e o Alfa de Jensen. Ademais, é 

introduzida a análise DEA que será empregada para analisar a eficiência desta 

indústria de fundos.  O capítulo 3 discorre brevemente sobre a indústria de fundos no 

país e descreve as características marcantes dos fundos de investimento em direitos 

creditórios, ressaltando aspectos que distinguem esta família de fundos da indústria 

de fundos em geral. O Capítulo 4 é dedicado à metodologia, compreendendo tanto a 

caracterização da pesquisa quanto o detalhamento dos procedimentos metodológicos 

com a descrição da amostra e da descrição da base de dados empregada. No capítulo 

5 são discutidos os resultados alcançados e apresentadas reflexões se as diferentes 

medidas de eficiência guardam consistência entre si, e se podem ser utilizadas 
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individualmente sem perdas de informações. Finalmente, no capítulo 6 são 

apresentadas as considerações finais.  
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo aborda os conceitos, as teorias e as principais métricas empregadas 

para alcançar os delineados objetivos da dissertação. Serão tratados os temas 

relacionados aos seguintes aspectos: riscos e retornos e suas formas de mensuração, 

medidas de desempenho de um ativo financeiro corrigido pelos riscos, e análise de 

eficiência relativa de acordo com a análise envoltória de dados.   

 

2.1 Retorno de um ativo financeiro 

 

Após as contribuições seminais de Markowitz (1952) é amplamente reconhecido que 

existe uma relação positiva entre o risco e o retorno, de tal forma que se espera que 

os investidores bem informados comprem aqueles títulos cujas expectativas indicam 

um retorno proporcional ao risco perceptível. A expectativa de retorno real com um 

título vai afetar a tomada de decisão de investidores de vender, manter ou comprar 

títulos adicionais. Há um trade-off entre o risco e o retorno, e os investidores devem 

ser compensados por aceitarem um risco maior com a expectativa de um retorno 

maior (Gitman, 2001). 

 

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 são 

tomadas em ambiente de incerteza e aplicações financeiras, como títulos de renda 

fixa, obrigações do tesouro, ações, debêntures, commodities e outros, são opções de 

investimentos notoriamente com diferentes graus de riscos (Freitas, 2013). 

 

Na prática, as decisões financeiras não são tomadas em ambiente de total certeza 

com relação a seus resultados. Assim, por estarem essas decisões fundamentalmente 

voltadas para o futuro, é imprescindível que se introduza a variável incerteza como 

um dos mais significativos aspectos do estudo das operações do mercado financeiro. 

Toda vez que a incerteza associada à verificação de determinado evento possa ser 

quantificada por meio de uma distribuição de probabilidades dos diversos resultados 

previstos, diz-se que a decisão está sendo tomada sob uma situação de risco. Dessa 
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maneira, o risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de 

incerteza de uma decisão mediante o conhecimento das probabilidades associadas à 

ocorrência de determinados resultados ou valores (Neto, 2003).  

 

Na maior parte dos investimentos, um indivíduo ou uma empresa aloca recursos no 

presente com a expectativa de obter ganhos no futuro. O conceito de retorno oferece 

aos investidores uma forma conveniente de expressar o desempenho financeiro de 

um investimento. O retorno esperado de uma carteira é simplesmente a média 

ponderada dos retornos esperados dos títulos individuais da mesma, com os pesos 

sendo a fração da carteira total investida em cada ativo obtido pela equação abaixo: 

 

 
𝐾𝑝 = ∑ 𝑊𝑖𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(1) 

Equação 1 Retorno esperado de uma carteira 

Aqui os 𝐾𝑖 são os retornos esperados sobre os ativos individuais, os 𝑊𝑖 são os pesos 

e há 𝑛 ativos na carteira (Brigham, Gapenski & Ehrhardt, 2001). 

 

Há duas formas para se obter o retorno associado ao preço:  variações discretas e 

variações contínuas.   

 

Segundo (Lima F. G., 2015) e Lima (2012), o ponto de partida para a análise do retorno 

de um ativo de renda variável é o preço desse ativo cotado em bolsa de valores que 

pode, no entanto, variar em diferentes escalas de acordo com o valor justo disponível 

para negociação do ativo em bolsa. Os preços podem ter suas cotações determinadas 

em tempos inteiros chamados discretos, medidas determinadas em dias, semanas, 

meses, trimestres, semestres ou anos. Deve-se então trabalhar com as variações 

desses preços no tempo, e as variações desses preços nos respectivos tempos 

discretos são chamadas de retornos discretos. Este retorno pode ser um ganho ou um 

prejuízo.  

De posse das séries históricas dos preços de ativos (P) no respectivo período t (𝑃𝑡), 

para um período anterior t-1 (𝑃𝑡−1), apuram-se os retornos mensais nominais 

calculados pelas suas variações discretas de acordo com a seguinte fórmula: 
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𝑅𝑡 =

𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

(2) 

   

Equação 2 Retorno dos ativos - modelo discreto. 

Por sua vez, os negócios realizados no mercado financeiro não são executados 

apenas diariamente, eles são negociados em frações de minutos no mesmo período, 

podendo ainda ser negociados em instantes de tempos irregulares e espaçados ao 

longo do dia, chamados de cotações intradiárias, com intervalos de tempo aleatórios 

e vários negócios fechados no mesmo instante de tempo. Essas cotações são 

chamadas de alta frequência que podem ser de minuto a minuto, de cinco em cinco 

minutos ou qualquer outro intervalo contínuo. Logo, os negócios realizados em 

períodos de capitalização cada vez menores, seria dado por: 

 

 𝑃1 = 𝑃0(1 + (
𝑅𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑛
)

𝑛

) (3) 

Equação 3 Rentabilidade dos ativos pelo modelo contínuo 

Em geral, a avaliação de desempenho de carteiras é baseada na comparação do 

retorno obtido segundo as fórmulas 2 ou 3 de uma carteira (ou de um ativo) com o 

retorno obtido por outro portfólio, o qual pode ter como benchmark um índice de 

mercado ou um concorrente (Rocha, 2013).  

 

Durante muito tempo a avaliação dos ativos e ou portfólios fez-se apenas com base 

no retorno alcançado pelo portfólio durante um determinado período de tempo, com o 

intuito de os comparar entre si ou face a um índice de referência. A partir de Markowitz 

(1952) um segundo parâmetro de avaliação de desempenho ganha relevância, a 

saber, o nível de risco desses ativos, e, mais tarde com Tobin (1958) a taxa de juro. 

E é com base nessas duas contribuições que Sharpe (1964) e Lintner (1965) propõem 

o modelo de mercado que vai servir de base à elaboração do Capital Asset Pricing 

Model (CAPM), que não obstante suas limitações continua sendo o modelo mais 

empregado para precificar um ativo financeiro. 

 

Mas antes de apresentar a forma como o CAPM é utilizado para avaliar o desempenho 

de um ativo é importante apresentar uma discussão sobre riscos e como estes devem 

ser introduzidos na análise de investimentos. 
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2.2 Volatilidade e Riscos 

 

O investidor almeja alcançar um determinado retorno em certo período de tempo, mas 

deve ter em mente que, ao mesmo tempo, está sujeito a perdas decorrente dos riscos 

subjacentes ao investimento (Reilly & Norton, 2008 conforme citado por Hirota, 2015). 

 

A partir do investimento feito, os investidores possuem uma noção do risco envolvido 

e o provável retorno que será obtido. Dito isso, pode-se concluir que é exigido pelos 

investidores um retorno esperado mais alto quando precisam assumir um nível de 

risco mais alto (Berk, Demarzo & Harford, 2009).   

 

Este tema complexo de risco pode ser visto em três etapas, segundo Damodaran 

(2002). Primeiro, define-se risco em termos de alocação de retornos reais em relação 

a um retorno esperado. Segundo, faz-se uma distinção entre um risco que é específico 

a um ou mais investimentos e o risco que afeta um conjunto muito mais amplo de 

investimentos. Sustenta-se que em um mercado no qual o investidor marginal é bem 

diversificado será apenas o último risco, chamado de risco de mercado, que fará jus 

a um prêmio de risco. Terceiro, estabelecem-se modelos alternativos para mensurar 

esse risco de mercado e os retornos esperados que o acompanham.  

 

Mais à frente será apresentada uma discussão sobre riscos específicos e 

sistemáticos, mas antes serão abordados os tipos básicos de riscos enfrentados pelos 

intermediários financeiros, os quais, segundo Saunders (2000) incluem riscos de 

variação de taxas de juros, risco de mercado, risco de crédito, risco de operações fora 

do balanço, risco tecnológico e operacional, risco de câmbio, risco soberano, risco de 

liquidez e risco de insolvência  

 

A transformação de ativos envolve a compra de títulos primários e a emissão de títulos 

secundários. Os títulos primários adquiridos pelos intermediários financeiros 

geralmente têm características de prazo e liquidez distintas das apresentadas pelos 

títulos secundários que são vendidos pelos intermediários financeiros. Ao produzirem 

esse descasamento de prazo de ativos e passivos como parte de sua função de 

transformação de ativos, os intermediários financeiros expõem-se à possibilidade de 

risco de variação de taxa de juros (Leão, Martins & Locatelli, 2015).  
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Há o risco de mercado sempre que os intermediários financeiros negociam ativos e 

passivos (e derivativos), em lugar de mantê-los para fins de investimento a longo 

prazo, financiamento ou hedging. A redução de receitas de distribuição e corretagem 

de títulos, no caso de grandes bancos de investimento, também tem sido 

contrabalançada por negociação mais ativa e agressiva de títulos e outros ativos. 

 

Para compreender o tipo de risco envolvido na negociação ativa, considere o caso do 

Barings, o banco de investimento britânico, com 200 anos de existência, que quebrou 

devido a perdas com a negociação de títulos em fevereiro de 1995. Nesse caso, o 

banco (ou, mais especificamente, um operador, Nick Leeson) estava apostando na 

alta do Índice Nikkei, do mercado japonês de ações, comprando contratos futuros 

desse índice. Entretanto, por vários motivos – incluindo o terremoto de Kobe, o índice 

acabou caindo. Em consequência o banco perdeu mais de 1,2 bilhão de dólares em 

suas operações com títulos, o que o tornou insolvente (Saunders, 2000). 

 

Já o risco de crédito ocorre porque os fluxos de caixa prometidos pelos títulos 

primários possuídos por intermediários financeiros podem não ser pagos 

integralmente nos seus respectivos vencimentos. Assim, estão em risco os juros nas 

respectivas datas prometidas e o principal emprestado. 

  

Conforme salienta Saunders (2000), a inovação tecnológica tem sido uma 

preocupação importante dos intermediários financeiros. Com a globalização financeira 

e a acirrada concorrência, os bancos, companhias de seguros e companhias de 

investimento têm procurado aumentar sua eficiência operacional fazendo 

investimentos significativos em sistemas de comunicação interna e externa, 

computadores e infraestrutura tecnológica ampliada. Neste contexto, emerge um novo 

risco operacional, sendo este relacionado, em grande parte, ao uso de novas 

tecnologias, que vem à tona sempre que a tecnologia existente deixa de funcionar 

adequadamente, ou os sistemas de apoio falham. 

 

A integração entre as economias e as relações comerciais entre os diversos países 

podem ensejar o risco cambial, originado, especialmente, de posições ativas e 

passivas desprotegidas.  Além das exposições ao risco de câmbio e de variações de 

taxas de juros quando se investe em ativos em outros países, os intermediários 
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financeiros podem estar expostos a um terceiro risco de investimento no exterior, o 

chamado risco soberano (Saunders, 2000). Em um contexto de dificuldades 

econômicas ou por motivos políticos, o governo de um país pode proibir pagamentos 

ou limitá-los. Este fenômeno foi, por exemplo, presenciado recentemente na Crise da 

Grécia, quando credores foram forçados a arcar com fortes perdas patrimoniais.  

 

Finalmente, deve-se considerar, também, a possibilidade de perdas decorrentes de 

risco de liquidez e de insolvência. O primeiro ocorre quando há dificuldades de liquidar 

ativos face às exigências dos passivos, e o segundo tem origem na insuficiência de 

recursos próprios para cobrir perdas incorridas em função de um ou mais riscos de 

qualquer natureza descrita anteriormente. 

 

2.3 Retornos corrigidos pelo risco 

 

Há distintas maneiras de quantificar os riscos, que como se discutiu, são provenientes 

de várias fontes. Contudo, não há qualquer dúvida que o desvio padrão é a medida 

de dispersão mais usada para refletir o risco total de um ativo (Markowitz, 1952; Lima, 

2012). 

 

O desvio padrão é expresso pela raiz quadrada da variância, que consiste no 

quadrado das diferenças dos retornos históricos em relação ao retorno médio de um 

ativo:  

 

 

𝑆 = √(∑ 𝑑𝑖
2)    →

𝑛

𝑖=1

√∑
(𝑥𝑖 − 𝑥)2 

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

(4) 

Equação 4 Desvio Padrão 

Onde 𝑑𝑖 =
𝑥𝑖−�̅�

𝑛
 

 

Quando o desvio padrão for utilizado para descrever uma amostra e não a população, 

caso mais frequente em estatística, o denominador da expressão (4) será igual a n -1 

em vez de n (Gujarati, 2000). 
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2.3.1 Índice de Sharpe 

 

Baseados no trade-off risco e retorno, Sharpe (1964) elaborou um índice que mede o 

excesso médio entre um ativo e um ativo livre de risco, por unidade de volatilidade 

deste mesmo ativo, em um determinado período. O Índice de Sharpe pode ser 

representado pela equação: 

 

 
𝐼𝑠 =

𝑅𝑚 − 𝑅𝑓

𝑉𝑙
 

(5) 

Equação 5 Índice de Sharpe 

Onde: 

𝐼𝑠 = Índice de Sharpe de um ativo em um período de tempo; 

𝑅𝑚 = retorno médio do ativo no período considerado; 

𝑅𝑓 = variação de um ativo livre de risco no período considerado; 

 𝑉𝑙 = volatilidade do ativo no período. 

 

No Brasil, têm sido utilizados como proxy para a taxa livre de risco um título soberano 

do país, ou empregado um benchmark para verificar o desempenho relativo do ativo. 

 

(...) os retornos da caderneta de poupança, assim como os do Certificado 
de Depósito interbancário (CDI), mostraram-se condizentes com a 
conceituação teórica de uma taxa pura de juros, com correlação 
insignificante com o mercado e desvio padrão e retorno também 
desprezíveis (Barros, Famá & Silveira, 2003, p.12). 

 

Corroborando com Hirota (2015) e Varga (2001), Laes (2010) utilizou o CDI que é a 

medida amplamente empregada pelas instituições financeiras como ativo de retorno 

livre de risco, além de se mostrar condizente com a conceituação teórica de uma taxa 

pura de juros.  

 

No presente estudo, será, assim, utilizado como proxy do mercado a variação do CDI 

no período em análise. De tal forma, que o índice de Sharpe pode ser representado 

pela fórmula: 
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𝐼𝑠 =

𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝜎𝑝
 

(6) 

Equação 6 Índice Sharpe tendo o CDI como Proxy 

Sendo: 

𝐼𝑠 = Índice de Sharpe. 

𝑅𝑝 = Retorno do fundo. 

𝑅𝑓= Retorno de um ativo utilizado como benchmark sendo este fornecido pela variação 

do CDI. 

𝜎𝑝 = Desvio-padrão (volatilidade) dos retornos do fundo.  

 

Autores como Eling e Schuhmacher (2006), utilizando uma amostra de 2.763 hedge 

funds, analisaram se é possível utilizar o índice de Sharpe ou não, visto que esse tipo 

de fundo não possui distribuição normal, comparado a outros 12 índices de 

desempenho. Como resultado identificaram que a escolha do índice de desempenho 

não tem uma influência relevante na avaliação dos hedge funds. Assim, segundo os 

autores, o índice de Sharpe pode ser utilizado para analisar os hedge funds tanto 

como risco do investimento por completo ou quando representa apenas uma parte 

desse investimento. Eling (2008) desenvolveu um estudo abrangendo 38.954 fundos 

no período de 1996 a 2005, que foram separados em 7 tipos, para verificar se é 

possível utilizar apenas o índice de Sharpe para avaliar esses fundos sem perdas de 

relevantes informações.  Foram utilizadas a estatística descritiva, os coeficientes de 

correlação de Spearman e o teste de robustez. O autor conclui que independente do 

tipo de fundo analisado (hedge funds, fundos de ações, renda fixa, imobiliário, fundos 

de hedge funds, commodity trading advisers e commodity pool operators ) o índice de 

Sharpe geralmente é um instrumento válido de análise. 

 

2.3.2 Alfa de Jensen 

 

Conforme salientado, Markowitz (1952) introduziu um parâmetro de grande relevância 

na análise de investimento e de seleção de carteiras ótimas, a saber, o nível de risco 

desses ativos.   Mais tarde uma importante contribuição foi dada por Tobin (1958) que 

ponderou que qualquer investimento deve remunerar os seus investidores com pelo 

menos a taxa de juro livre de risco.  Foi com base nessas duas contribuições que 

Sharpe (1964) e Lintner (1965) propuseram a formulação de um modelo de mercado 
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que se tornou referência para avaliar um ativo: o Modelo de Precificação de Ativo 

Financeiro (CAPM, das iniciais em inglês Capital Asset Pricing Model).  

 

Como se discutiu, o risco total representa a volatilidade de um ativo e esta pode ser 

medida pelo desvio padrão de seus retornos históricos. O risco total é representado 

pelo risco específico da empresa e pelo risco sistemático, sendo que o primeiro 

decorre das operações da empresa, próprio de cada investimento realizado como 

sazonalidade do mercado, tecnologia, concorrência, estrutura de custos, variação nas 

taxas, etc. Esse risco pode ser minimizado quando há uma diversificação na carteira 

de investimentos. O risco sistemático é o risco de mercado, inerente às operações no 

mercado de capitais, que são afetadas por diferentes conjunturas política, econômica 

ou social, com importantes reflexos nas taxas de juros, de câmbio, inflação e no 

crescimento do produto. Como é um tipo de risco que não depende das ações do 

administrador, não há como ser minimizado, e desta forma os investidores demandam 

um prêmio para atuar neste mercado (Berk, Demarzo & Harford, 2008). 

 

Uma das contribuições marcantes do CAPM foi introduzir este risco de forma clara na 

precificação de ativos, doravante intitulado beta. O coeficiente beta retrata a 

sensibilidade dos retornos de um ativo em relação às variações de uma carteira 

representativa de mercado.  

 

O CAPM é um modelo de preço de equilíbrio dos ativos num mercado competitivo e 

que revolucionou o campo de avaliação de ativos em finanças. De acordo com o 

CAPM a rentabilidade dos ativos pode ser descrita pela equação (7): 

 

 𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑙(𝐸[𝑅𝑚] − 𝑅𝑓) (7) 

Equação 7 Rentabilidade dos ativos sob o modelo CAPM 

𝐸(𝑅𝑖)  = expectativa de retorno do ativo; 

𝑅𝑓 = taxa de retorno de um ativo livre de risco; 

𝛽𝑙 = beta alavancado, que retrata a sensibilidade dos retornos do ativo em relação aos 

retornos de uma carteira de mercado; 

𝐸(𝑅𝑚) = expectativa de retorno da carteira mercado.  
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Estabelece-se, assim, uma relação linear entre a rentabilidade esperada de um ativo 

𝐸(𝑅𝑖) e o seu nível de risco sistemático.  A rentabilidade de um ativo não é nada mais 

do que a soma da taxa de juro sem risco 𝑅𝑓, que é o prêmio pela renúncia de aplicação 

do capital em outras aplicações representado pelo rendimento auferido pelo ativo caso 

o risco associado ao seu retorno fosse nulo, e o produto entre o prêmio de risco de 

mercado e o risco sistemático (beta) do ativo. Pressupõe-se, desta forma, que o 

investidor só aceita deter um ativo com risco se for por isso compensado (Reis, 2016). 

 

O CAPM tem sido objeto de fortes críticas em face das dificuldades da escolha de um 

título para espelhar a taxa livre de risco, do período e o intervalo de tempo para se 

mensurar o beta, da definição de uma carteira apropriada de mercado, além de não 

se considerar outras importantes variáveis que influenciam o retorno de qualquer ativo 

(Fernandes, 2014). Embora os analistas reconheçam as fragilidades do CAPM, o 

modelo continua sendo usado, pois a relação custo/benefício é desfavorável aos 

modelos alternativos (Da, Guo & Jagannathan, 2012). Destarte, conforme relatado por 

Levi e Welch (2017), o CAPM continua gozando de grande credibilidade, sendo o 

modelo básico adotado nos livros textos de pós-graduação mais utilizados 

internacionalmente. 

 

O Índice Alfa de Jensen, que será uma das métricas utilizadas nesta pesquisa, baseia-

se no CAPM. Pode-se chegar ao Alfa de Jensen (IJ) ao rearranjar a equação (8), 

subtraindo ambos os lados da equação pela taxa livre de risco (Rf): 

 

 

 𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = 𝛽𝑙(𝐸[𝑅𝑚] − 𝑅𝑓) (8) 

Equação 8 Alfa de Jensem   

De acordo com a equação (8), espera-se que para qualquer investimento o excesso 

de retorno em relação a um ativo livre de risco seja propiciado pelo grau de risco 

sistemático assumido. Em termos econométricos, o Alfa de Jensen pode ser estimado 

da seguinte forma, Equação 9:  

 

 𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑡 + 𝜖𝑡 (9) 

Equação 9 Modelo econométrico para estimativa do Alfa de Jensen 

Sendo: 
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𝑌𝑡 o excesso de retorno de um ativo em relação à taxa livre de risco; 

𝛼 é o intercepto; 

𝛽 é a sensibilidade do excesso de retorno do ativo em relação ao excesso de retorno 

do benchmark; 

𝑋𝑡 Corresponde ao excesso de retorno de mercado (𝑅𝑚) em relação à taxa livre de 

risco (𝑅𝑓); 

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. 

 

Jensen consegue, assim, gerar um coeficiente (α) estabelecido na reta de regressão, 

que seria de desempenho, e indica se o portfólio estaria acima ou abaixo da linha do 

mercado de títulos, a SML (SML, das iniciais em inglês Security Market Line). 

 

Neste caso, a eficiência de um fundo é demonstrada quando o α estimado é positivo 

e estatisticamente significativo. E quanto maior for o α, maior é o retorno propiciado 

por sua carteira, devidamente corrigido pelo risco assumido.  

Segundo (Rocha, 2013) a interpretação que se dá ao índice significativamente positivo 

ou negativo está relacionada à evidenciação de uma gestão superior ou inferior, 

respectivamente. Quando estatisticamente não diferente de zero, o Alfa de Jensen 

sugere performance igual à do mercado, num contexto de ajustamento ao risco, e 

estará sobre a linha de mercado de títulos. Sendo verdadeiro para todos os ativos, o 

mercado é considerado eficiente e os gestores de fundos não conseguem obter 

resultados melhores que um investidor alcançaria se pudesse aplicar parte de seu 

dinheiro no ativo livre de risco e parte no ativo representativo da média do mercado. 

 

Este índice pode ser utilizado para avaliar a habilidade de gestão do administrador em 

períodos históricos. Nesta linha de raciocínio, Eduardo (2008) destaca que o índice 

pode denotar diversos fatores associados à capacidade de gestão, dentre eles i) 

habilidade para selecionar títulos (recebíveis); ii) baixo custo de administração, entre 

outros. 

 

Rocha (2013), corretamente, pontua que na análise de fundos de investimentos é 

necessário estabelecer uma relação entre os principais fatores que determinam e 
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promovem a eficiência. O autor considera como determinantes da eficiência as 

variáveis tempo de existência do fundo, a taxa cobrada pela administração do fundo, 

o número de cotistas deste fundo, o tamanho do patrimônio líquido estabelecido na 

estrutura do fundo, o risco e a classificação do fundo.  

 

Contudo, nas medidas tradicionais de análise de investimento e de alocação de 

recursos, vários fatores que podem determinar a eficiência não são considerados. 

Parte desta lacuna pode ser amenizada pelo emprego do modelo de otimização 

conhecido como DEA que permite verificar as relações existentes entre fatores 

relevantes e o desempenho e eficiência relativa de um portfólio. Mais recentemente, 

Rocha (2013) e Reis (2016), respectivamente, empregaram o modelo DEA para 

analisar a indústria dos fundos de renda fixa e fundos de investimento imobiliário do 

país. Tendo em vista a relevância desta abordagem, na presente dissertação será 

empregado, também, o modelo DEA para avaliar o desempenho e a eficiência dos 

fundos de investimento em direitos creditórios brasileiros. 

 

2.4 Modelo de análise envoltória de dados (DEA) 

 

A função de produção que tem grande uso na teoria microeconômica é a base da 

análise de eficiência. As considerações em torno das curvas de produção visam definir 

uma relação entre recursos e produtos (Ferreira & Gomes,2009; Kassai, 2002). 

Podem ser consideradas três alternativas de relação entre insumos e produtos:  

1) retornos constantes de escala quando acréscimos no consumo de recursos 

resultam em aumentos proporcionais na quantidade de produtos obtidos; 

2) retornos crescentes de escala, quando acréscimos no consumo de recursos 

implicam em um aumento mais que proporcional na quantidade de produtos obtidos 

(ou ainda, economias de escala); 

3) retornos decrescentes de escala na situação em que acréscimos no consumo de 

insumos acarretem aumentos menos que proporcionais na geração de produtos 

(também chamado de deseconomias de escala). 

 

No mundo corporativo há grande interesse na medida de eficiência, pois as empresas 

encontram grandes problemas para aumentar sua produção sem impactar os custos 

em demasia (Cook & Seifor 2009, conforme citado por Maioli & Lemem, 2014).  De 
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acordo com Saurin, Lopes, Costa Júnior e Gonçalves (2013), o problema prático de 

otimização de produtos (resultados) simplesmente aumentando a eficiência do 

processo, sem que para isto tenha de consumir maiores quantidades de insumos 

(recursos), foi abordado inicialmente por Farrel (1957). O propósito do estudo deste 

autor era fornecer uma medida de eficiência produtiva satisfatória que levasse em 

conta todos os insumos de uma empresa, evitando problemas de cálculo com índices, 

e mostrar como isto poderia ser computado na prática por meio de uma função de 

produção. 

 

O histórico de desenvolvimento do método de análise envoltória de dados inicia-se 

com a tese de doutoramento de Edward Rhodes, apresentada à Carnegie Mellon 

University em 1978, sob orientação de W. W. Cooper, que a partir da generalização 

da medida de eficiência proposta por Farrel (1957), apresenta a metodologia DEA 

aplicável à casos de múltiplos produtos e múltiplos insumos. O Objetivo da pesquisa 

foi avaliar os resultados de um programa de acompanhamento de estudantes 

carentes, instituído em escolas públicas americanas, com o apoio do governo federal. 

Comparou-se o desempenho de um conjunto de alunos de escolas que participavam, 

com o de alunos de escolas que não aderiram ao programa. A performance dos alunos 

foi medida em termos de produtos definidos, como “aumento da autoestima em 

crianças carentes” (medidas por testes psicológicos) e insumos de acordo com o 

“tempo gasto pela mãe em exercícios de leitura com sua criança”. 

Esta tentativa de estimação da eficiência técnica de escolas, com base em múltiplos 

insumos e produtos, resultou na formulação do Modelo CCR (abreviatura de Charnes, 

Cooper e Rhodes, sobrenomes de seus autores) de análise envoltória de dados e com 

a publicação do primeiro artigo no European Journal of Operations Research em 1978. 

 

O modelo DEA é uma ferramenta matemática para a medida de eficiência de unidades 

produtivas, tendo como objetivo primário comparar um certo número de unidades de 

decisão – DMUs – (do inglês Decision Make Unit). No presente estudo, essas 

unidades corresponderão a cada um dos fundos de investimento que realizam tarefas 

similares e se diferenciam nas quantidades dos recursos consumidos (inputs) e das 

saídas produzidas (outputs). 
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A DEA utiliza uma metodologia não paramétrica de programação linear para construir 

uma fronteira eficiente acerca dos dados analisados, podendo considerar uma 

variedade de modelos para concretizar seus objetivos, tendo duas opções: i) modelo 

padrão com retornos constantes de escala (CRS) e; ii) modelo que considera retornos 

variáveis de escala (VRS). Além disso, esses modelos, visando apurar os custos ou 

alocações eficientes, podem apresentar duas orientações, sendo elas: input ou output 

(Rocha, 2013; Ferreira & Gomes, 2009). 

 

De forma objetiva, segundo Saurin et al. (2013) pode-se dizer que a DEA determina 

as melhores condições de operação para cada unidade produtiva separadamente, de 

modo a maximizar a sua eficiência, aplicando as mesmas condições às demais 

unidades do grupo em análise. 

 

Aquelas unidades produtivas para as quais o escore de eficiência relativa, calculado 

a partir de pesos obtidos pelo próprio modelo de programação linear, é igual ou mais 

favorável que os índices calculados para as outras unidades em análise são 

consideradas eficientes. Ainda mais, as unidades que servem de referência para o 

estabelecimento de metas, ou comparação direta, são denominadas benchmarks ou 

peers. 

 

Charnes et al. (1978) apresentaram originalmente o modelo CRS, cujo fim é construir 

uma superfície linear por partes, não paramétrica, envolvendo os dados. Esse modelo 

tem como parâmetro retornos constantes de escala, o que enseja que uma variação 

nos inputs produz uma variação proporcional nos outputs (Figura 5).  

 



37 

 

 

Figura 5  Fronteira de produção modelo CRS 

Fonte: Cooper, W., Seiford, M. L., & Tone, K. (2000). Data envelopment analysis: a 

comprehensive text with models, applications, references, and DEA-Solve Software. Boston: 

Kluwer. 

 

Banker et al. (1984) desenvolveram o modelo VRS, que considera retornos variáveis 

de escala, de modo que o axioma da proporcionalidade entre inputs e outputs, 

observado no modelo CRS é substituído pelo axioma da convexidade, ou seja, 

retornos decrescentes de escala. Desse modo, necessariamente a fronteira eficiente 

desse modelo é convexa (figura 6), o que implica uma restrição adicional. 
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Figura 6  Retorno variável de escala 

Fonte: Wang, T. and Cullinane, K., Industrial concentration in container ports, 

in International Association of Maritime Economists Annual Conference, 2004. 

 

O conceito de DEA está, portanto, muito relacionado com o conceito de eficiência. A 

partir do relacionamento entre as variáveis de input e de output, é possível determinar 

as DMUs consideradas eficientes, e por intermédio delas estabelecer uma fronteira 

eficiente. 

 

Quando utilizado um único input para a produção de um único output, é possível 

observar a relação entre as variáveis. Nesse caso a fronteira eficiente determina as 

DMUs eficientes as situadas sobre e acima desta, enquanto aquelas abaixo da 

fronteira eficiente são as DMUs classificadas como ineficientes.  

 

A DMU pode ser classificada como ineficiente porque ela se encontra abaixo da 

fronteira eficiente, o que significa dizer que existe outra DMU capaz de produzir uma 

maior quantidade de produtos com a mesma quantidade de insumos, ou existe outra 

DMU capaz de produzir a mesma quantidade de produtos com uma menor quantidade 

de insumos. Na técnica DEA, portanto, a eficiência orientada a insumo, a input, 

representa a quantidade de insumos que pode ser reduzida sem diminuir a produção. 
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A eficiência orientada a produção, a output representa a capacidade de aumentar a 

produção sem aumentar a quantidade de insumos (Carlucci, 2012). 

 

A formulação matemática do modelo CCR orientada a insumo pode ser assim 

definida: 

 

 
𝑀𝑖𝑛 𝐸𝐹𝐾 =  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑠

𝑟=1

 
(10) 

Equação 10  Modelo CCR Orientado para Input 

Sujeito a: 

∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑘
= 1

𝑠

𝑟=1

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑘

𝑠

𝑟=1

+ ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

≥ 0  𝑗 = 1, … 𝑛 

𝑢𝑟𝑣𝑖 ≥ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟 = 1, … , 𝑛 𝑒 𝑖 = 1, … , 𝑛 

 

Como já discutido anteriormente, a orientação a input leva em conta a capacidade de 

redução na utilização de insumos mantido o volume de produção constante. 

 

O modelo CCR, já na sua orientação para output que inclusive foi a formulação 

original, leva em consideração a capacidade de se produzir o maior volume, dado o 

nível de insumos constantes. 

Abaixo formulação matemática relativa ao modelo CCR orientado ao produto: 

 

 
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ℎ𝑘 = ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑘

𝑠

𝑟=1

 
(11) 

Equação 11 Modelo CCR orientado a output 

Onde: 

 

∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑗 − ∑ ≤ 0

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑟=1

 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘 = 1

𝑛

𝑖=1
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𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0 

𝑦 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠; 𝑥 = 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠; 𝑢, 𝑣 = 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑟 = 1, … , 𝑚; 𝑖 = 1, … , 𝑛; 𝑗 = 1, … , 𝑁 

 

Já o modelo de DEA BCC (VRS), abreviatura de Banker, Charnes e Cooper, que o 

desenvolveram e apresentaram em artigo publicado na Management Science em 

1984, pressupõe que as unidades avaliadas apresentem retornos variáveis de escala. 

Segundo Belloni (2000), conforme citado por Kassai, 2012, p.75) “ao possibilitar que 

a tecnologia exiba propriedades de retornos à escala diferentes ao longo de sua 

fronteira, esse modelo admite que a produtividade máxima varie em função da escala 

de produção”.  

 

A formulação matemática do Modelo BCC, orientada a insumo é: 

 

 
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑘 − 𝑢𝑘

𝑚

𝑟=1

 
(12) 

Equação 12 modelo BCC orientado a input 

Sujeito a: 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘 = 1

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗 − 𝑣𝑘 ≤ 0

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑟=1

 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0 

𝑦 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠; 𝑥 = 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠; 𝑢, 𝑣 = 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑟 = 1, … , 𝑚; 𝑖 = 1, … , 𝑛; 𝑗 = 1, … , 𝑁 
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A formulação matemática do modelo BCC orientada ao produto é: 

 

 

 

 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑘𝑖 + 𝑣𝑘

𝑛

𝑖=1

 

 

(13) 

Equação 13 BCC Orientado para output 

  Sujeito a: 

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑘 = 1

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑗𝑟 −  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑗𝑖 − 𝑣𝑘 ≤ 0

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑟=1

 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0 

𝑦 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠; 𝑥 = 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠; 𝑢, 𝑣 = 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑟 = 1, … , 𝑚 ;   𝑖 = 1, … , 𝑛; 𝑗 = 1, … , 𝑁 

 

Algumas diferenças fundamentais entre estes dois modelos são citadas por Paiva 

(2000), a saber: 

•  Superfície de envelopamento (tipos e suposições sobre o retorno de escala); 

• Tipo de projeção do plano ineficiente à fronteira. 

 

Os modelos CCR e BCC trabalham com diferentes tipos de tecnologia e, 

consequentemente, geram fronteiras e medidas de eficiência diferentes. No que diz à 

orientação, cada um desses dois modelos pode ser escrito sob duas formas de 

projetar os planos ineficientes na fronteira: uma voltada para os produtos e outra, para 

insumos. Na primeira orientação, as projeções dos planos observados sobre a 

fronteira buscam o máximo aumento equiproporcional de produção, dado o consumo 

observado; na segunda orientação, a maior redução equiproporcional do consumo 

para a produção observada. 
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Pela figura (7), pode-se fazer uma comparação entre as fronteiras de produção 

estabelecidas pelo método CCR e BCC, em um ambiente composto de t DMUS, cada 

qual com um input e um output: 

 

Figura 7  Comparação modelos CCR e BCC 

Fonte: Wang, T. and Cullinane, K., Industrial concentration in container ports, in International 

Association of Maritime Economists Annual Conference, 2004. 

 

Como resultado da análise da figura (7) pode-se inferir que o modelo BCC se torna 

menos rigoroso para definir as fronteiras de eficiência das DMUs que o modelo CCR. 

 

São diversas as aplicações da DEA encontradas na literatura. No Brasil, segundo 

Kassai (2002) constata-se uma preponderância de estudos desenvolvidos, 

inicialmente, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Produção, conduzido 

pelo Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade Federal 

de Santa Catarina.  

 

Outros núcleos de estudos foram desenvolvidos posteriormente. Dentre os quais 

citamos pela Universidade Federal de Minas Gerais, no NESP - Núcleo de Pesquisa 

em Eficiência e Produtividade e na Universidade Federal Fluminense. 

 

Pode-se destacar os seguintes trabalhos destes Núcleos: Pelo Nesp: How Efficient 

are the Brazillian Electricity Distribuition Companies? (Xavier, Lima & Lopes, 2015), 

Technical Efficiency and productivity gains agricutural activity in South American 
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countries. Business (Mesquita, Lopes, Barbosa & Mesquita, 2015); Statistical 

evaluation of Data Envelopment Analises versus COLS Cobbe Douglas benchmark 

models for the 2011 Brazillian tariff revision (Costa, Lopes & Matos, 2014); pela 

Universidade Federal Fluminense: Clusterização baseada nos pesos de DEA 

utilizando Rede Neural de Kohonen; uma aplicação no setor brasileiro de energia 

elétrica (Alves  & Melo, 2015) e  Avaliação de tecnologia de geração de energia elétrica 

através da metodologia multicritério Macbeth (Andrade, Alves, Silva &  Melo, 2016).  

Na área de finanças podem ser mencionados alguns estudos, e dentre eles figuram o 

de Berger e Humphrey (1997) com uma abrangente análise do estado da arte da 

avaliação de instituições financeiras, e o de Ceretta e Nideraurer (2000) versando 

sobre a rentabilidade e eficiência do setor bancário brasileiro. Lopes et al. (2010) 

abordaram os pressupostos de Markowitz na otimização de carteiras. Especificamente 

em relação ao desempenho e eficiência dos fundos de investimento podem ser citados 

o de Reis (2016), Rocha (2013), e Iquiapaza e Fonseca (2012). 
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3. CARACTERIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS. 

Neste capítulo serão apresentados um breve relato da introdução de fundos de 

investimento no país, sua regulamentação e as características básicas dos FIDICs. 

 

3.1 os fundos de investimentos no Brasil e sua regulamentação    

 

Especificamente em relação aos fundos de investimento, Lima, Galardi e Neubauer 

(2011) esclarecem que o conceito é análogo ao de um condomínio de um prédio 

residencial. De acordo com os autores, os fundos de investimento disponíveis para os 

investidores aplicarem são condomínios abertos, no sentido de que qualquer 

investidor que possua uma quantia para a aplicação mínima definida pode ser um 

cotista do fundo. Torna-se, então, um “condômino”, com direitos e obrigações 

estabelecidos pelo regulamento específico daquele fundo. 

De acordo com a Anbima (2016) os fundos de investimento disponíveis no país podem 

ser classificados no frame apresentado na Figura 8.  

 

     Nível 1         Nível 2               Nível 3               Tipo Anbima 

 

Renda Fixa Renda Fixa Simples Renda Fixa Simples Renda Fixa Simples 

Renda Fixa Indexados Índices Renda Fixa Indexados 

 
Renda Fixa 

 
Duração Baixa 

 
Soberano 

Renda Fixa - Duração 
Baixa – Soberano 

 
Renda Fixa 

 
Duração Baixa 

 
Grau de Investimento 

Renda Fixa - Duração Baixa - 
Grau de 
Investimento 

 
Renda Fixa 

 
Duração Baixa 

 
Crédito Livre 

Renda Fixa - Duração Baixa - 
Crédito Livre 

 
Renda Fixa 

 
Duração Média 

 
Soberano 

Renda Fixa - Duração Média – 
Soberano 

 
Renda Fixa 

 
Duração Média 

 
Grau de Investimento 

Renda Fixa - Duração Média - 
Grau de Investimento 

 
Renda Fixa 

 
Duração Média 

 
Crédito Livre 

Renda Fixa - Duração Média - 
Crédito Livre 

Renda Fixa Duração Alta Soberano Renda Fixa - Duração Alta - 
Soberano 

 
Renda Fixa 

 
Duração Alta 

 
Grau de Investimento 

Renda Fixa - Duração Alta - 
Grau de Investimento 

 
Renda Fixa 

 
Duração Alta 

 
Crédito Livre 

Renda Fixa - Duração Alta - 
Crédito 
Livre 

Renda Fixa Duração Livre Soberano Renda Fixa - Duração Livre - 
Soberano 
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Renda Fixa 

 
Duração Livre 

 
Grau de Investimento 

Renda Fixa - Duração Livre – 
Grau de Investimento 

 
Renda Fixa 

 
Duração Livre 

 
Crédito Livre 

Renda Fixa - Duração Livre - 
Crédito 
Livre 

 
Renda Fixa 

Investimento 
no Exterior 

 
Investimento no Exterior 

 
Renda Fixa Investimento no 
Exterior 

 
Renda Fixa 
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Ações Indexados Índices  Ações Indexados 
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Ações Ativos Dividendos Ações Dividendos 

Ações Ativos Sustentabilidade/Governança Ações 
Sustentabilidade/Governança 

Ações Ativos Small Caps Ações Small Caps 

Ações Ativos Índice Ativo Ações Índice Ativo 

Figura 8  Classificação dos fundos de investimentos brasileiros 

Fonte: http://www.Anbima.com.br Associação Brasileira das Entidades do Mercado de Capitais. 

Recuperado em 10 de novembro de 2016.  

 

Registra-se que o primeiro fundo de investimento no Brasil se formou em 1957 com a 

criação do Fundo Crecinco, que permaneceu até 1970 como o maior fundo em 

operação no país. Outros fundos surgiram, como o Condomínio Deltec, em 1961, que 

à época transformou-se no segundo em importância patrimonial. Contudo, o mercado 

de fundos não prosperou, sendo que até o final da década de 60 havia apenas cerca 

de dez fundos de investimento no Brasil (Andrezo & Lima, 2002). 

 

Não obstante, com o objetivo de modernizar o mercado de capitais, o governo 

procurava dotar o país de uma nova estrutura regulatória, por meio de atos e leis 

específicas. A Lei 4.728/65 disciplinou o mercado de capitais e estabeleceu medidas 

para o seu desenvolvimento. No seu artigo 49º determina que as sociedades e os 

fundos de investimento cujos objetos sejam a aplicação de capital em carteira 

diversificada de títulos ou valores mobiliários, bem como a administração de fundos 

em condomínio ou de terceiros, dependem de autorização prévia do Banco Central do 

Brasil (BACEN) para o seu funcionamento. 

 

Pela Lei 6.385/76 que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários foi criada a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Autarquia responsável pela regulação e a 

fiscalização do mercado de capitais, especialmente no que se refere às sociedades 
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de capital aberto. Em seu parágrafo 1º, são disciplinadas e fiscalizadas de acordo com 

esta lei a administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários. Esta mesma 

Lei, em seu artigo 2º elenca os valores mobiliários sujeitos ao seu regime e, em seu 

artigo 19º determina que compete a CVM expedir normas no intuito de disciplinar o 

mercado de fundos de Investimentos. 

 

Assim, em 2004, a CVM expediu a Instrução CVM 409 que dispõe sobre a 

constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos 

fundos de investimento, sendo este o principal normativo acerca da regulação dos 

fundos de investimento no Brasil.  

 

O processo de regulamentação do mercado financeiro e em especial dos fundos de 

investimento cabe ao Conselho Monetário Nacional, órgão eminentemente normativo 

responsável pela fixação das diretrizes das políticas monetárias, creditícia e cambial 

do país; BACEN, Autarquia que desempenha o papel central do sistema financeiro 

nacional; e à CVM, Autarquia responsável pela regulação e a fiscalização do mercado  

 

Paralelamente às importantes mudanças institucionais e regulatórias no mercado 

financeiro a economia brasileira enfrentava, a partir do fim da década 70 do século 

passado, várias turbulências econômicas e anos de baixo crescimento com elevadas 

taxas de inflação. Várias foram as tentativas de estabilizar a economia e, 

consequentemente, de eliminação do processo inflacionário que até então assolava o 

país. Os sucessivos planos econômicos elaborados até então, tiveram duração 

efêmera o que fez com que o país convivesse com alta inflação e isolamento dos 

fluxos internacionais de comércio e de capitais. Neste contexto, as aplicações 

financeiras consistiam basicamente em títulos públicos atrelados à inflação, fazendo 

com que os fundos de investimento em renda variável e renda fixa (exceto em títulos 

públicos) tivessem pequena atração e quase nenhuma representatividade como 

opção por investimento. 

 

A partir do sucesso do Plano Real no que diz respeito à estabilização da economia os 

fundos de investimento, muito populares em países avançados, ganhou grande 

visibilidade interna. Presenciou-se uma expansão dos mercados de crédito e de 

capitais, abrindo espaço aos instrumentos de renda fixa e variável, que alargaram as 
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possibilidades de financiamento das empresas e permitiram a entrada de investidores 

em busca de maior rentabilidade em suas aplicações.  

 

Diante deste quadro, o Brasil passou a apresentar um novo modelo de 

desenvolvimento que levou o país a um ciclo de expansão econômica e a uma nova 

posição no mercado internacional levando à uma estabilidade econômica e a redução 

das taxas de juros o que levaram à uma expansão do volume de operações de crédito 

(Oliveira & Turolla, 2003). Num processo em cadeia, há uma expansão no volume de 

faturamento das empresas, nos seus resultados, o que as leva à necessidade de 

instrumentos para financiar as insuficiências de capital de giro oriundas da expansão 

deste crescimento apresentado. 

 

Com um novo cenário ocorre uma expansão da indústria de fundos de Investimentos 

no país, de tal forma que o patrimônio total dos fundos que se situava em R$ 272 

bilhões em 1994, atinge a cifra de R$ 975 bilhões no final de 2000 (Anbima, 2016).  

 

3.2 os fundos de investimento em direitos creditórios – fomento mercantil 

 

A Anbima (2016) caracteriza o termo fundo de Investimento como: 

(...) uma comunhão de recursos sob a forma de condomínio, destinada ao 
investimento em títulos e valores mobiliários, dividida em cotas ideais e 
administrada por entidade a tanto habilitada junto à autoridade 
competente 

 

Ao encontro desta conceituação, o artigo 2º da Resolução CVM 409/2004 caracteriza 

os fundos de investimento como “uma comunhão de recursos, constituída sob a forma 

de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros, observadas as 

disposições desta Instrução” (Anbima, 2016). 

 

Segundo Santos e Calado (2011) Os Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios 

constituem um aperfeiçoamento legal proveniente do processo de securitização, cujo 

termo, em inglês, securitization, surgiu em Wall Street, para definir um produto 

financeiro. 
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O termo passou a ser utilizado para caracterizar operações financeiras que tinham 

como lastro contratos de hipoteca. No início do Século, Kendall e Fishman (2000) 

editaram o livro A primer on securitization, que traz artigos de vários autores e estudos 

de caso. No livro Kendall publica o artigo de sua autoria com o título Securitization: a 

new era in american finance. Para o autor, securitização é definida como um processo 

em que se agrupa um pool de empréstimos e outros instrumentos de dívida com o 

objetivo de converter ativos ilíquidos em títulos de valores mobiliários líquidos para 

vendê-los a investidores.  

 

Importante ressaltar o fato de que autores como Kenneth N. Klee e Brendth C. Butler, 

em paper publicado no Uniform Coomercial Code Law Journal, definem securitização 

como um processo de desintermediação bancária (Santos & Calado, 2011). Estes 

autores afirmam ainda que em Managing Credit risk, John B. Caute, Eduard I. Altamn, 

Pau Narayanan e Robert Nimmo estendem um pouco mais a definição ao coloca-la 

como uma técnica que transforma fluxos financeiros ilíquidos – como títulos 

comerciais, contratos de hipoteca, recebíveis de cartão de crédito, recebíveis de 

contratos escolares e contas a receber em títulos de valores mobiliários 

comercializados no mercado financeiro em valores líquidos. 

 

Em suma, securitização é um instrumento financeiro novo no mercado americano e 

uma operação relativamente complexa para ser estruturada até ser colocada à 

disposição dos investidores. 

 

No Brasil, os veículos mais utilizados para as operações de securitização foram as 

Sociedades de Propósito Específico (SPE) que tinham como objetivo isolar o risco da 

falência do originador, porém caso este viesse a entrar em falência afetaria a 

Sociedade criada, pois interromperia o processo de recebimento de fluxo de 

recebíveis. 

 

Logo, dada esta fragilidade e observados novos pretextos legais, surgem os FIDICs, 

fundos formados na forma de condomínio que aplicam parcela preponderante do seu 

capital em recebíveis. 

 A Anbima (2016) os caracteriza em quatro modalidades, a saber: 
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FIDIC financeiro que congrega os FIDICs nas categorias recebíveis dos seguintes 

setores de atuação: Crédito Imobiliário, Crédito Consignado, Crédito Pessoal, 

Financiamento de Veículos e Multicarteira Financeiro. 

FIDIC Agro, Indústria e Comércio que congrega os FIDICs que tenham nas carteiras 

recebíveis dos seguintes setores de atuação: Infraestrutura, Recebíveis Comerciais, 

Crédito Corporativo, Agronegócio e Multicarteira Agro, Indústria e Comércio. 

FIDIC outros que congrega os FIDICs que tenham nas carteiras recebíveis dos 

seguintes setores de atuação: Recuperação (non Performing Loans), fundos que 

buscam retorno por meio de investimentos em carteira de recebíveis em atraso, 

inadimplentes Poder Público e Multicarteira Outros. 

E, finalmente os FIDICs Fomento Mercantil, que constituem o objeto desta 

dissertação.    

Os FIDICs Fomento Mercantil são fundos que buscam rentabilizar os seus 

investidores por meio de investimento em carteiras de recebíveis pulverizada (direitos 

ou títulos), originadas e vendidas por diversos cedentes que antecipam recursos 

através da venda de duplicatas, notas promissórias, cheques e quaisquer outros 

títulos passíveis de cessão e transferência de titularidade. Enquadram-se nesta 

categoria os fundos utilizados como veículo no fornecimento de recursos ou 

antecipação de receitas para pessoas físicas e jurídicas através de firmas de 

assessoria financeira, cooperativas de crédito, fomento mercantil e factoring. 

 

A constituição de um FIDIC e a sua manutenção envolvem, necessariamente cinco 

prestadores de serviço. O início da cadeia se dá com a geração dos recebíveis pela 

empresa originadora dentro do seu foco de atuação. A originadora contrata o 

estruturador – uma consultoria, banco de investimento ou o próprio administrador do 

fundo que auxiliam a empresa na escolha dos recebíveis e dos parceiros. A 

administração da carteira apenas poderá ser efetuada por instituição financeira, entre 

as quais bancos múltiplos, comerciais ou de investimentos, caixa econômica federal, 

financeiras corretoras ou distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Este pode 

delegar a pessoas jurídicas, inclusive não financeiras, autorizadas pela CVM, a tarefa 

de subsidiar a atividade de análise e seleção de direitos creditórios que compõem a 

carteira do fundo, no caso, o gestor. O administrador e a empresa originadora deverão 
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escolher um agente – instituição financeira credenciada na CVM -  para efetuar a 

custódia dos direitos creditórios. Cabe a este a verificação da validade de toda a 

documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios, entre outras funções. 

 

Ademais, deve haver a avaliação de risco do fundo, sendo este classificado por uma 

agência autorizada de risco. Faz parte também como cumprimento das exigências 

regulamentares a contratação de uma empresa de auditoria. 

 

A Figura 9 apresenta um fluxograma com os principais agentes que compõem o 

processo de um FIDIC. 

 

Figura 9  Fluxograma - FIDIC 
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Fonte: Associação das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais. (2015). Produtos de 

Captação - Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios.p.19 

 

As cotas do FIDIC se dividem em: 

1- Cotas Sênior que são aquelas que não se subordinam às demais para efeito 

de amortização e resgate;  

2- Cotas Subordinadas que são aquelas que se subordinam às demais para efeito 

de amortização e resgate; 

3- Cotas Mezanino que são os títulos de classe subordinada emitido por FIDIC 

abertos ou fechados que apresenta prioridade de pagamento em relação a uma 

ou mais cotas de classes subordinadas, e subordinação em relação às cotas 

de classe sênior. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este capítulo é dedicado à discussão metodológica, sendo caracterizada a pesquisa, 

e apresentados os procedimentos metodológicos, contendo a descrição da amostra, 

a forma empregada para as estimativas realizadas e a fonte de dados.  

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Conforme argumenta Gil (2002), uma pesquisa é desenvolvida com o objetivo de 

proporcionar maior familiaridade com o problema, aprimorar ideias e descobrir 

intuições. Assim o leitor deve ser informado sobre o tipo de pesquisa que será 

realizada, sua conceituação e justificativa, à luz da investigação específica. 

 

A presente pesquisa é descritiva (Vergara, 2007), pois expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno, procurando analisar a dinâmica 

da rentabilidade dos fundos, sua relação com os riscos, bem como situar o nível de 

eficiência de cada um em relação aos de seus pares. 

 

No que se refere a abordagem, trata-se de uma pesquisa quantitativa com o uso de 

instrumentais estatístico-econométricos e de modelo matemático de otimização para 

a análise de desempenho e identificação dos níveis de eficiência dos fundos contidos 

na amostra considerada. 

 

4.2 Procedimentos metodológicos. 

 

Nesta seção será caracterizada a amostra dos fundos e detalhado o período de tempo 

objeto da análise. Serão também apresentados os procedimentos necessários para a 

mensuração dos riscos de investimentos e quantificação do índice de Sharpe e os 

ajustamentos necessários para estimar o alfa de Jensen e levantar os indicadores de 

eficiência em conformidade com a DEA. Serão nominados, também, os softwares 

empregados na pesquisa. 
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4.2.1 Descrição da amostra  

 

Para atender ao objetivo geral deste trabalho que é o de analisar os retornos, 

devidamente corrigidos pelo risco, apresentados pelos FIDICs em relação ao 

benchmark, foi utilizada a base de dados da Anbima. O Sistema SI 400 desta 

associação contém os dados relativos ao patrimônio líquido, retorno mensal, retorno 

diário, taxa de administração, número de cotistas dos fundos autorizados a operar no 

país.  

 

De acordo com o banco de dados da Anbima, em 31 de dezembro de 2013, havia 424 

FIDICs, sendo que o número sobe para 504 em dezembro de 2015 (Figura 1, 

apresentada no Capítulo 1). 

 

Como a análise abrange o período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015, foi feito 

um filtro com o uso do Software Excel onde foram excluídos todos os fundos que 

tiveram início a partir daquela data. O segundo filtro foi feito para eliminar da análise 

os fundos que não continham todas as informações demandadas pelos modelos 

empregados na presente pesquisa. 

 

Com o uso dos filtros, a amostra passível de análise situou-se em 107 fundos. Mas 

alguns apresentavam altíssima volatilidade dos retornos, tendo sido excluídos aqueles 

fundos cujo desvio padrão tenha se apresentado superior em 15 vezes a média do 

desvio padrão da amostra. Restaram 99 fundos de investimentos em direitos 

creditórios, que consistiu na amostra desta pesquisa. A relação completa dos FIDICs 

está apresentada no Apêndice, Figura A.1  

 

4.2.2 Estimativas dos modelos e software utilizados 

 

Para mensurar os retornos foi utilizado o modelo contínuo conforme a equação 3. Foi 

adotada como medida de volatilidade o risco total, medido pelo desvio padrão refletido 

pela equação 4 (ambas apresentadas no capítulo 2). 

 

O Alfa de Jensen foi estimado conforme especificação apresentada na equação 9, 

derivado do modelo CAPM discutido na seção 2 desta dissertação. 
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Quanto ao DEA, preliminarmente procedeu-se uma avaliação de possíveis variáveis 

relevantes para a análise de eficiência dos fundos. Esta avalição foi baseada em uma 

regressão múltipla contemplando as seguintes variáveis: retorno do fundo (variável 

dependente), patrimônio líquido, tempo de fundo, taxa de administração e desvio 

padrão (variáveis independentes). 

 

Para verificar a relação existente entre diferentes medidas de risco e retorno foi 

empregada, também, a análise de correlação, utilizando-se a medida ordinal 

conhecida como Correlação de Spearman, calculada pela fórmula: 

 

 
𝑟𝑠𝑝 = 1 − (

6∑𝑑2

𝑛(𝑛2 − 1)
) 

(14) 

Equação 14 Correlação de Spearman 

Sendo:   

∑ 𝑑2 = soma dos quadrados das diferenças dos postos; 

𝑛  = número de observações. 

 

Steveson (2001, conforme citado por Hirota, 2015) ressalta que, a correlação de 

postos de Spearman é uma técnica não paramétrica para avaliar o grau de 

relacionamento entre observações emparelhadas de uma ou mais variáveis, quando 

os dados se dispõem em postos. 

 

Para estimar os índices, as regressões e proceder a análise DEA foram utilizados 

diferentes softwares. O Excel para as planilhas básicas, a ferramenta XLSTAT para 

os cálculos das correlações de Spearman, Eviews 9.0 empregado para estimativas 

das regressões, e SDEA, para a medida de eficiência dos fundos segundo o modelo 

de otimização DEA orientado a insumo, modelo variável de escala, BCC. 

 

4.2.3 Fonte de dados 

 

A fonte básica de dados utilizada na pesquisa foi propiciada pelo Sistema SI Anbima 

em sua versão 4.3, gentilmente fornecido pela Anbima. O sistema possui em sua base 

de dados informações de valores diários de patrimônio líquido e cota desde 1997 e 

valores mensais desde 1993. A atualização de dados é diária e a base de dados pode 
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ser acessada pela internet facilitando o acesso, permitindo a execução de filtros e a 

exportação para o formato Excel, para que possa ser manipulada pelos analistas.  

 

As informações analíticas por fundo oferecidas pelo sistema SI-ANBIMA são: 

- Valores do patrimônio líquido e da cota; 

- Valores de aplicação, resgate e come-cotas; 

- Número de cotistas; 

- Tipo de fundo; 

- Instituição administradora; 

- Instituição gestora; 

- Rentabilidade diária; 

- Rentabilidade mês; 

- Rentabilidade ano; 

- Datas de início de divulgação, início e fim de atividade; 

- Taxas de administração; 

 

A opção Consultas disponibiliza acesso a valores diários, valores diários por status, 

valores mensais, patrimônio líquido (PL) por instituição mensal, PL por instituição 

mensal tabular, consolidado diário dos fundos de investimento, consolidado mensal, 

instituições e fundos, status dos fundos, taxas de administração, movimentação de 

contas, notas explicativas e tipos de fundos. 

 

Além das informações sobre os fundos de investimentos, o sistema fornece ainda 

informações de indicadores financeiros que podem servir de base para avaliação de 

desempenho. Assim, foram também extraídas da base de dados Anbima as 

informações referentes ao CDI, utilizado como benchmark. 

 

Para refletir um ativo livre de risco (Rf) foi utilizada a LTN, levantada do site do Tesouro 

direto (www.tesourodireto.gov.br). 

 

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

http://www.tesourodireto.gov.br/
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Neste capítulo serão apresentadas as análises de desempenho e de eficiência dos 

fundos de investimento em direitos creditórios. Foram estimados, inicialmente, o índice 

de Sharpe e Alfa de Jensen e, em seguida, a eficiência mediante o emprego da Análise 

Envoltória de Dados. 

 

5.1 Retornos e riscos 

 

Os índices de desempenho foram calculados mês a mês considerando os retornos 

mensais nos anos de 2013-15, bem como o desvio padrão de cada um (vide Apêndice, 

Tabela A.1 para os dados detalhados). A partir dos índices calculados para cada ano foi 

feito um ranking dos fundos e apresentados os coeficientes de correlação observados 

entre eles. 

 

A Tabela 2 retrata o desempenho e a volatilidade dos retornos, e tem como critério de 

corte o primeiro quartil da amostra ordenado pelos retornos dos fundos. Verifica-se que 

dos 99 fundos apenas 05 fundos (sublinhados na Tabela) conseguiram figurar no ranking 

dos maiores retornos em todos os três anos analisados: (E14) Benval Fidic 

Multissetorial_Sub; (E20) Credix Fidic I Multisset LP Sub; (E07) Mille Fidic Multisetorial 

LP Sub; (E18) Forte Fidic Unica e (E05) Fidic Empirica Sifra Star Sub (os retornos e os 

riscos de todos os fundos da amostra são apresentados no Apêndice, Tabela A.1). 

 

Tabela 2 Desempenho dos Fundos de Direitos Creditórios hierarquizado  

Desempenho dos fundos de direitos creditórios hierarquizado pelos retornos: 1º quartil 

da amostra¹ 

2013  2014  2015 

Fundo Retornos DP (σ)  Fundo Retornos DP (σ)  Fundo Retornos DP (σ) 

E17 127.4998 8.0895  E99 127.8217 11.3171  E01 81.3129 0.9287 

E99 109.3742 17.4195  E25 115.3634 13.0405  E02 63.8250 20.5011 

E92 109.1185 9.1745  E03 69.0777 7.7840  E03 55.2626 3.3963 

E75 95.6428 25.2857  E14 65.6369 1.2601  E04 51.7734 6.2887 

E79 89.3493 2.6331  E26 50.3190 1.3530  E05 48.1195 3.6500 

E14 84.2176 4.5950  E07 50.2156 2.6969  E06 46.0872 2.3013 

E74 81.0675 16.5894  E83 48.6055 4.5395  E07 45.1405 1.6032 

E83 71.5876 7.1625  E01 42.6126 0.6934  E08 44.4726 1.4989 

E40 68.3515 18.5358  E84 42.6068 6.3425  E09 44.0030 8.7843 
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E51 59.6264 16.2551  E32 38.5829 3.2486  E10 41.8838 2.1755 

E20 56.5118 1.6214  E98 37.7296 2.8588  E11 38.1315 1.4247 

E07 55.8698 3.7917  E79 36.9946 2.7329  E12 37.6150 4.4831 

E15 45.5279 28.0318  E08 36.8788 1.3115  E13 36.4738 4.0539 

E25 44.7302 13.6095  E41 36.1716 1.3329  E14 34.1627 4.1537 

E18 44.4241 0.8182  E54 35.9983 2.5508  E15 33.8444 10.0052 

E05 35.4524 1.3708  E16 34.3975 0.8694  E16 33.4647 0.7255 

E56 35.1126 6.7047  E18 31.2296 0.3883  E17 30.8191 5.6407 

E54 34.7380 2.5692  E05 30.3206 1.2316  E18 30.7611 0.3680 

E88 34.1172 6.2385  E11 29.3133 1.2397  E19 29.5286 1.4798 

E26 33.1619 3.3599  E51 26.6725 7.5898  E20 28.9025 1.2246 

E90 31.7307 3.8620  E19 25.9253 0.9145  E21 28.3336 1.5713 

E12 29.5977 2.2326  E20 25.3094 2.2127  E22 28.1430 2.5489 

E41 29.2315 2.1663  E88 25.1796 4.1714  E23 27.8323 9.3989 

Notas:¹ Os dados de retornos e volatilidade de todos os FIDICs estão apresentados na Tabela A.1 do 

Apêndice. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os resultados da correlação ordinal confirmam a dificuldade que os FIDICs enfrentam 

para manter a liderança em termos de rentabilidade, ou seja, os resultados alcançados 

em um ano não oferecem qualquer garantia de serem replicados nos anos posteriores 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 Correlação de Spearman entre os Retornos dos FIDICs: 2013-15 

Correlação de Spearman entre os retornos dos FIDICs: 2013-15 

  

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2013                            

2014 

 

1,00000 

 0,42287* 

 

 

1,00000 

 

2015 0,15964     0,29347** 1,00000 

Notas: * Significante ao nível de 1%.  

           **Significante ao nível de 5%.          

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao se analisar a volatilidade dos retornos identificou que vários deles apresentaram 

valores muito elevados, sendo que o desvio padrão chegou a ultrapassar o nível de 30% 

(Tabela 4). 
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     Tabela 4 FIDICs com Maiores Riscos – 1º Quartil da Amostra  

     FIDICs com maiores riscos – 1º Quartil da Amostra 

             2013               2014             2015 

Fundo      DP (σ) Fundo     DP (σ) Fundo   DP (σ) 

E15 28.0318 E59 25.8531 E40 37.1590 

E75 25.2857 E91 25.6799 E80 34.0998 

E40 18.5358 E85 14.7216 E25 21.2434 

E99 17.4195 E25 13.0405 E02 20.5011 

E74 16.5894 E89 12.0465 E65 15.4476 

E51 16.2551 E99 11.3171 E99 14.4172 

E94 16.1415 E80 11.0385 E75 12.3070 

E25 13.6095 E75 10.5839 E51 11.5564 

E91 13.1431 E04 10.5381 E63 11.2581 

E76 11.4000 E40 8.5673 E89 10.2507 

E85 11.2919 E71 8.5231 E15 10.0052 

E11 11.0127 E73 8.4146 E88 9.6490 

E27 9.3047 E03 7.7840 E23 9.3989 

E92 9.1745 E51 7.5898 E09 8.7843 

E09 9.0370 E15 7.5858 E93 8.2106 

E71 8.6307 E69 7.0425 E24 7.6191 

E31 8.5642 E97 6.8645 E90 6.9981 

E70 8.5604 E86 6.4852 E94 6.9868 

E02 8.4609 E84 6.3425 E98 6.6099 

E17 8.0895 E17 6.1844 E97 6.5809 

E24 7.9749 E96 6.0087 E95 6.2934 

E97 7.6580 E90 5.9553 E04 6.2887 

E32 7.3494 E09 5.6112 E17 5.6407 

       E96    7.2464          E27           4.8640           E41 5.5170 

       Nota: A volatilidade de todos os fundos pode ser visualizada na Tabela A.1 do Apêndice. 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verifica-se na Tabela 4 que há, também, mudanças substanciais na hierarquia de fundos 

considerando a variável risco. Mas, observou-se que sete fundos figuram na lista 

daqueles que exibiram os maiores riscos da amostra nos três anos: Cambui Fidic 

Multisset LP Sub (E25); Activa Fidic Multissetorial LP_Sub (E99); Del Cred Fidic Sub 

(E75); Visao Mult Fidic Sub (E40); Iguana Fidic NP Sub (E15); Corpal Fidic NP Sub (E51) 

e Alfa Fidic Sub (E09). 
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Contudo, os resultados de correlação ordinal referente a esta variável indicam que o 

padrão de risco é mais homogêneo ao longo do tempo, do que aqueles referentes à 

rentabilidade dos fundos (Tabelas 3 e 5).  

 

Tabela 5 Correlação de Spearman: Risco Total dos FIDICs, 2013-15 

Correlação de Spearman: risco total dos FIDICs, 2013-15 

 

Riscos  

 

  2013  

 

  2014 

 

2015 

    

2013 1,00000   

2014 0,70828* 1,00000  

2015 0,58993* 0,66735*** 1,00000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota: * Significância estatística inferior a 1%. 

 

De acordo com a teoria, maiores retornos implicariam em riscos mais elevados, mas não 

é claro se esta característica se mantém na indústria de fundos de direitos creditórios.  

Assim sendo, procurou-se investigar se de fato esta relação pode ser observada na 

amostra. Para tal, estimou-se uma regressão com dados em painel empilhados (pooling 

cross section and time series data) em que o desvio padrão é a variável explicativa e o 

retorno constitui-se na variável dependente. O resultado é apresentado na tabela 6. 

 

Tabela 6 Riscos e Retornos na Indústria de Fundos de  

Riscos e retornos na indústria de fundos de direitos creditórios: Brasil 2013-2015 – 

variável dependente: retornos dos fundos de investimento 

 

 Variável 

 

     Coeficientes 

 

   Erro Padrão 

 

       Estat. T 

 

       Prob./Sig. 

 

Constante 

 

16.06395 

 

           1.750489 

 

9.176836 

 

0,0000 

Desvio Padrão            0.406296             0.252879           1.606680           0.1092 

 

R² = 0.0086750   R² adjusted 0.005314   Durbin-Watson stat 1.344947 F-Statistic 2.581420    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Constata-se que embora o coeficiente referente à volatilidade (desvio padrão) apresente 

sinal positivo ele não é estatisticamente significante no nível de 5%, que é comumente 

adotado nos trabalhos científicos. A probabilidade de significância se mostrou 
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ligeiramente acima de 10%. Por conseguinte, pelo menos no período considerado, a 

relação entre risco e retorno é muito insignificante, o que é mostrado pelo coeficiente de 

determinação (r² = 0,009). 

 

Neste aspecto é interessante reportar ao estudo realizado por Lima (2012) voltado para 

os Fundos Multimercados brasileiros. A autora ajustou uma regressão e verificou que os 

coeficientes foram positivos, sendo exceção o período da crise vivenciada nos anos de 

2007 e 2008, anos em que a relação entre estas variáveis foi negativa e estatisticamente 

significativa.  Ou seja, no período de crise o aumento na tomada de risco parece não 

assegurar a obtenção de maior rentabilidade, o que se alinha aos resultados levantados 

na presente dissertação. Não foi fornecida, contudo, uma explicação plausível para este 

comportamento, de tal forma, que seria interessante que futuros trabalhos analisassem 

possíveis comportamentos distintos de risco e retornos nos ciclos econômicos.  

 

De qualquer forma, como o coeficiente referente ao risco foi positivo não se deve 

desprezar esta variável, pois sabidamente um investidor racional deseja maximizar o 

retorno com o menor risco possível. Consoante esta proposição, a volatilidade poderia 

ser desconsiderada apenas se houvesse uma relação negativa entre as variáveis, o que 

não é o caso. Assim sendo, torna-se necessário empregar um índice que considera 

simultaneamente as duas variáveis, formulação retratada tanto no índice de Sharpe 

quanto no Alfa de Jensen. 

 

5.2 Índice de Sharpe 

 

Este indicador tornou-se bastante popular no mercado financeiro, sendo utilizado para 

estabelecer rankings do desempenho de ativos, dentre eles os referentes às aplicações 

em fundos de investimento. Porém, autores como Knight e Satchell (2002) colocam como 

limitador ao uso prático deste índice no país, face à possibilidade de obter estimativas 

negativas em decorrência de altas taxas de juros, usadas como benchmark. O autor 

desta dissertação discorda desta interpretação e não vê como fragilidade este aspecto. 

 

Os resultados referentes aos Índices de Sharpe nos três períodos revelam um ótimo 

desempenho dos FIDICs no curto prazo uma vez que dos 99 fundos analisados, 67 

fundos apresentaram índices positivos em 2013, 70 em 2014 e 74 em 2015 (Tabela A.2 
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do Apêndice). Ou seja, estes fundos superaram a taxa livre de risco dos respectivos 

períodos. 

 

A Tabela 7 apresenta o ranking dos fundos de melhor desempenho de acordo com o 

índice de Sharpe (1º quartil da amostra). Destes, 14 fundos figuraram como eficientes 

nos três anos considerados, destacando-se pela boa administração de recursos do ponto 

de vista dos investidores (Tabela 7). 

 

Tabela 7 Fundos com os melhores desempenhos - Índice de Sharpe: 1º quartil  

Fundos com os melhores desempenhos - Índice de Sharpe: 1º quartil da amostra 

 2013 2014 2015 

Ranking Fundo Índice Fundo Índice Fundo Índice 

1º E18 44,49171 E31 68,77308 E01 98,2616 

2º E79 30,88707 E33 56,64938 E31 85,66758 

3º E20 29,90701 E18 52,69239 E33 70,45877 

4º E34 27,70955 E37 52,08764 E37 64,75388 

5º E33 27,0443 E39 52,08763 E39 64,75387 

6º E39 24,83565 E38 52,08763 E38 64,75387 

7º E52 23,24961 E01 45,92353 E44 52,16947 

8º E38 20,82842 E14 43,54041 E43 52,16943 

9º E44 20,09945 E52 42,0238 E46 52,16936 

10º E43 20,09943 E44 42,00239 E18 45,27904 

11º E05 20,01231 E46 42,00238 E48 45,1954 

12º E30 19,87264 E43 42,00235 E49 45,1954 

13º E37 19,80122 E48 36,40161 E50 45,1954 

14º E46 17,58509 E49 36,40161 E35 39,37352 

15º E49 17,4367 E50 36,4016 E36 38,35006 

16º E48 17,4367 E53 30,36657 E53 37,6907 

17º E50 17,43669 E45 30,02028 E45 37,28696 

18º E80 17,43669 E26 29,23049 E56 29,58568 

19º E14 16,58268 E35 27,81286 E55 29,58568 

20º E01 15,03317 E16 27,17761 E57 29,58566 

21º E17 14,76973 E36 27,0899 E58 29,58564 

22º E53 14,56374 E56 23,84032 E05 28,36998 

23º E19 12,76442 E58 23,84031 E52 27,4167 

24º E07 12,61958 E57 23,84031 E34 25,20003 

25º E21 11,96619 E55 23,84029 E08 23,86082 

Nota: Os índices de todos os fundos da amostra podem ser vistos no Apêndice, Figura A.1. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quando se hierarquiza os fundos de acordo com o retorno e o índice de Sharpe, verifica 

que há menor flutuação quando a última medida é empregada, e este fato é expresso 

pelos coeficientes de correlações obtidos para os três anos considerados (Tabelas 3 e 

8). 

 

Tabela 8 Correlação de Spearman - Índice de Sharpe 

Correlação de Spearman - Índice de Sharpe 

Sharpe 2013 2014 2015 

    

2013 1,00000   

2014 0,5880* 1,00000  

2015 0,4930*    0,7340* 1,00000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota:* Significante ao nível de 1%. 

 

É importante ressaltar, também, que nem sempre o fundo que apresenta maior 

rentabilidade atende aos requisitos expressos por Sharpe, que leva em consideração a 

volatilidade dos retornos. Ao contrastar os resultados apresentados nas Tabelas 2 e 7, 

visualiza-se que dentre os de maiores retornos nos três anos considerados, apenas dois 

deles figuram na lista dos de maior eficiência segundo o Índice de Sharpe. São eles: o 

Forte Forte Fidic Única (E18) e o Fidic Empírica Sifra Star Mez (E05). 

 

Outra formulação muita utilizada em análise de portfólio, o Alfa de Jensen, também leva 

em consideração os riscos. Entretanto, considera apenas os riscos sistemáticos 

abraçando desta forma o CAPM. As apurações e análises do Alfa de Jensen são temas 

da próxima seção. 

 

5.3 Alfa de Jensen 

 

A ideia básica da medida de Jensen aplicada os FIDICs é identificar os fundos que 

propiciam retorno superior ao benchmark (no caso o CDI), corrigidos pelo beta do fundo. 

Portanto, a distinção maior em relação ao índice de Sharpe, é que este utiliza o desvio 

padrão dos retornos como medida de risco, enquanto aquele utiliza apenas parte do 

risco, intitulado risco sistemático. 
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Com base na regressão apresentada na equação (9) testam-se as seguintes hipóteses: 

• Hipótese Nula – H0: α igual a zero; 

• Hipótese Alternativa – H1: α diferente de zero. 

Nos casos de probabilidade de significância maior que 5%, não se pode rejeitar H0, 

admitindo-se que a rentabilidade dos mesmos acompanha a curva de mercado (SML), 

não agregando e nem destruindo valor. 

 

Rejeita-se H0 quando a probabilidade de significância do coeficiente (alfa) estimado for 

inferior a 5%, sendo possíveis aos seguintes resultados: 

 

α>0, o fundo apresenta desempenho corrigido pelo risco acima do esperado, sendo 

portanto considerado eficiente; 

α<0, o fundo apresenta desempenho corrigido pelo risco abaixo do esperado, 

descortinando-se como ineficiente. 

 

A Tabela 9, que retrata os fundos da amostra considerados eficientes segundo a 

abordagem de Jensen, contém os valores de estimativas de α e as demais estatísticas 

obtidas nas regressões. Ao considerar a série temporal completa (36 meses), observa-

se que 36 fundos mostraram ser eficientes.   

 

         Tabela 9 Fundos Eficientes: Alfa de Jensem, 2013-2015  

          Fundos Eficientes: Alfa de Jensem, 2013-2015 

Fundos Coeficientes    Erro Padrão        Estatist. t          Prob./Sig. 

Fundo 1 2.8886 0.3375 8.5582 0.0000 

Fundo 5 2.0411 0.5500 3.7112 0.0007 

Fundo 7 2.6464 0.6648 3.9805 0.0003 

Fundo 8 1.7370 0.3809 4.5605 0.0001 

Fundo 10 1.6029 0.6016 2.6646 0.0117 

Fundo 14 3.6701 0.8760 4.1896 0.0002 

Fundo 16 3.9755 1.6539 2.4037 0.0218 

Fundo 17 3.9755 1.6539 2.4037 0.0218 

Fundo 18 1.8521 0.1811 10.2277 0.0000 

Fundo 19 1.2001 0.2890 4.1531 0.0002 

Fundo 20 2.2674 0.4417 5.1328 0.0000 

Fundo 21 1.2833 0.3487 3.6801 0.0008 

Fundo 30 0.7340 0.0827 8.8790 0.0000 
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Fundo 33 0.3999 0.0191 20.9323 0.0000 

Fundo 34 0.4295 0.0754 5.7000 0.0000 

Fundo 35 0.2944 0.0320 9.1944 0.0000 

Fundo 36 0.2946 0.0323 9.1309 0.0000 

Fundo37 0.3499 0.0181 19.3189 0.0000 

Fundo 38 0.3556 0.0169 20.9926 0.0000 

Fundo 39 0.3555 0.0170 20.9461 0.0000 

Fundo 43 0.2671 0.0126 21.1327 0.0000 

Fundo 44 0.2671 0.0126 21.1327 0.0000 

Fundo 45 0.2527 0.0245 10.3193 0.0000 

Fundo 46 0.2621 0.0141 18.5851 0.0000 

Fundo 48 0.2229 0.0105 21.2014 0.0000 

Fundo 49 0.2229 0.0105 21.2014 0.0000 

Fundo 50 0.2229 0.0105 21.2013 0.0000 

Fundo 52 0.2494 0.0202 12.3637 0.0000 

Fundo 53 0.1787 0.0084 21.2320 0.0000 

Fundo 54 1.5482 0.7478 2.0703 0.0461 

Fundo55 0.1346 0.0064 21.0952 0.0000 

Fundo 57 0.1346 0.0064 21.0952 0.0000 

Fundo 58 0.1346 0.0064 21.0952 0.0000 

Fundo 61 0.0904 0.0045 20.2120 0.0000 

Fundo 62 0.0818 0.0041 20.1653 0.0000 

Fundo 79 2.0605 0.7883 2.6141 0.0132 
          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Estimativas específicas para as sub-amostras de 2013, 2014 e 2015, revelaram 33 

fundos eficientes em cada um destes anos (Tabelas A.3 do Apêndice). Estes resultados 

corroboraram os resultados obtidos com o Índice de Sharpe, revelando um número 

expressivo de fundos que foram capazes de superar a benchmark. Há evidências que o 

excesso de retorno destes fundos superou o excesso de retorno do mercado 

(benchmark) devidamente corrigido pelo risco sistemático, podendo-se ponderar que 

eles apresentaram uma gestão superior das suas carteiras. 

 

5.4 Análise Envoltória de Dados 

 

O procedimento inicial para as estimativas da eficiência segundo a DEA foi o de 

identificar as variáveis que deveriam ser levadas em consideração na análise. De acordo 

com as discussões apresentadas no capítulo teórico foram explicitadas como 

importantes as variáveis que refletem o tempo de funcionamento do fundo (TF), a taxa 
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de administração (TA), o patrimônio líquido do fundo (PL), o desvio padrão (DP) e o 

retorno (RET) apresentado pelo mesmo. 

 

Procurou-se identificar a existência de correlação entre estas variáveis, e os resultados 

estão detalhados na tabela 10. 

 

Tabela 10 Correlação entre Variáveis de Entradas (Inputs) do Modelo DEA 

Correlação entre variáveis de entradas (inputs) do modelo DEA 

  TF TA PL DP RET 

TF 1 
    

TA 0,237633 1 
   

PL 0,255101 -0,14559 1 
  

DP 0,057871 0,034309 -0,0581 1 
 

RET -0,11092 -0,0958 -0,02251 0,51005 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Identificou-se que as variáveis não possuem alta correlação seja positiva ou negativa, e 

assim pode-se justificar a inclusão de todas no modelo. 

Visando um maior conhecimento da interação entre as variáveis candidatas a entrarem 

como inputs e a variável de saída (retorno), estimou-se um modelo econométrico 

utilizando-se dados em painel (panel data). O modelo que melhor ajustou os dados foi 

de coeficientes fixos de acordo com o teste de Hausman (Tabela 11).  

 

Tabela 11 Regressão entre diferentes Variáveis e os Retornos Fidics 

Regressão entre diferentes Variáveis e os retornos dos FIDICs 

Variáveis          Coeficientes          Erro Padrão           Estatística t              Prob. 

C 24.78464 4.084233 6.068369 0.0000 

DP 0.477348 0.254004 1.879293 0.0612 

PL 7.23E-09 1.40E-08 0.516462 0.6059 

TA -6.277953 3.054370 -2.055400 0.0407 

            TF          -0.093166          0.068903          -1.152132            0.1774 

                   R2 = 0.0408            R2 ajustado = 0.0211          Estatística F = 2.057 

Nota: Variável dependente - retornos dos fundos. Número de obs. = 99.        

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os princípios teóricos de risco e retorno foram confirmados com o uso de regressão 

múltipla, pois o desvio padrão (DP) mostrou um coeficiente positivo e estatisticamente 
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significativo no nível de 10%. A taxa de administração exibiu, também, o sinal esperado, 

pois se admite que quanto maior for esta taxa menor é o retorno para o investidor de 

fundo (P-value 5%). Esperar-se-ia, também, ue o tamanho do fundo influenciasse o 

retorno, seja devido às economias de escala ou mesmo pelo fato das maiores 

administradoras poderem investir mais recursos na composição da equipe técnica 

responsável pela seleção das carteiras, mas este não foi o caso. O coeficiente relativo 

ao tamanho (PL – patrimônio líquido) apresentou o sinal esperado, mas não se mostrou 

estatisticamente significativo. Similarmente, o tempo de funcionamento do fundo poderia 

assegurar um resultado superior, devido ao maior conhecimento do mercado pela 

gestora. Contudo, o sinal foi contrário ao esperado, mas o coeficiente não apresentou 

significância estatística. 

 

Mesmo não obtendo todas as correlações esperadas, decidiu-se utilizar todas elas nas 

análises de eficiência segundo a DEA, em linha com outros estudos empíricos 

resenhados nesta dissertação. Conforme salientado, foi empregado o modelo VRS 

orientado para minimizar insumos, conforme especificado na equação 13.   Foram 

utilizadas como inputs o tempo de funcionamento do fundo, a taxa de administração, o 

patrimônio líquido do fundo e o desvio padrão, e como variável de saída os retornos dos 

fundos. São considerados eficientes os fundos que apresentam escores  de 100%, sendo 

estes utilizados como benchmark para os outros fundos se tornarem igualmente 

eficientes. Os scores de eficiência obtidos estão apresentados no Apêndice (Tabela A.4) 

e a identificação dos FIDICs eficientes pode ser vista na Figura 10. 

 

Nº de Fundos 
Eficientes 2013 2014 2015 

1 E07 E01 E01 

2 E08 E08 E03 

3 E11 E11 E06 

4 E14 E14 E07 

5 E17 E18 E08 

6 E18 E25 E11 

7 E31 E31 E13 

8 E33 E38 E18 

9 E39 E43 E31 

10 E43 E44 E33 

11 E44 E50 E38 

12 E48 E52 E43 
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13 E49 E60 E49 

14 E50 E62 E50 

15 E52 E63 E52 

16 E55 E64 E55 

17 E59 E65 E58 

18 E62 E66 E59 

19 E64 E67 E60 

20 E65 E93 E62 

21 E66 E98 E64 

22 E67 E99 E66 

23 E74  E67 

24 E75  E98 

25 E79   

26 E80   

27 E92   

28 E93   

29 E98   

30 E99   
                   

                Figura 10  Fundos eficientes de acordo com a modelagem DEA 

                   Nota: as estimativas de eficiência com a DEA podem ser visualizadas na 

                   tabela A.4 do Apêndice. 

       Fonte: Dados da pesquisa 

Observa-se que 30 fundos se mostraram eficientes de acordo com a modelagem DEA 

no ano de 2013. Este número diminui nos anos seguintes, e em 2015, 24 fundos de um 

total de 99 poderiam receber tal designação (Figura 10).  Destes, apenas 12 atenderam 

aos critérios de eficiência em todos os três anos (Figura 11). 
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Figura 11  Fundos eficientes modelagem DEA em todos os anos analisados 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

5.5 um comparativo entre os indicadores financeiros 

 

Para finalizar esta seção procurou verificar se as diferentes medidas de eficiência 

oferecem a mesma hierarquização dos fundos de direitos creditórios. Para tal, utilizou-

se a análise de correlação não paramétrica de Spearman, e os resultados estão 

apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 Correlação entre os diferentes índices de eficiência 

Correlação entre os diferentes índices de eficiência 

  

         Índice de 

           Sharpe 

          Alfa de 

          Jensen            DEA 

Índice de Sharpe 1   

Alfa de Jensen 0,489* 1  

DEA                 0,139 0,112 1 

Nota: As correlações não paramétricas foram obtidas aplicando-se o Spearman Rank Correlation. 

        * Coeficiente de correlação significante no nível de 0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

         

Nº Identificação Nome dos Fundos 

01 E08 Porto NP Fidic Np Multisset Sub 

02 E11 Audax NP Fidic Financ Mercant Np Sub 

03 E18 Forte Fidic Única 

04 E31 Apolo Fidic NP 

05 E43 Atlanta Fidic NP Sen1 

06 E50 Atlanta Fidic NP Sen4 

07 E52 Capital Forte Fidic Sen2 

08 E62 Forte Fidic Primeira 

09 E64 Visão Mult Fidic Sem 

10 E66 Duas Rodas Fidic Sen1 

11 E67 Multirecebíveis Ii Fidic Sub Pre A 

12 E98 Sim fidic multissetorial lp sub 2 
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As correlações entre os diversos indicadores de eficiência para os períodos analisados 

revelam informações interessantes. Verifica-se que os três índices correlacionaram 

positivamente, sendo que a correlação entre o Índice de Sharpe e o Alfa de Jensen é 

estatisticamente significativa, mas o coeficiente não é muito elevado. As correlações 

destes dois índices com os scores fornecidos pela DEA embora positivas, não 

apresentaram significância estatística (Tabela 12). 

 

Em suma, os resultados apresentados indicam que há diferença significativa entre a 

hierarquização fornecida pelas diversas medidas de eficiência e estão em linha com os 

encontrados no estudo de Locatelli, Reis, Lara e Ramalho (2017) dedicado à análise de 

desempenho dos Fundos de Investimento Imobiliários (FII). Em face dessas evidências 

fica evidenciada a importância da utilização de diferentes modelos em situações 

concretas, pois os resultados podem trazer novas informações para a tomada de decisão 

por parte dos gestores e investidores dessa indústria. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esta dissertação analisou a eficiência de uma categoria de fundos intitulada Fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios, que se constitui numa comunhão de recursos que 

destina parcela preponderante do respectivo patrimônio líquido à aquisição de recebíveis 

ou direitos creditórios. Como se discutiu os FIDICs são regidos por normas do Conselho 

Monetário Nacional e da Comissão de Valores Mobiliários, devendo as características 

específicas de cada estrutura ser definidas em regulamento e disponibilizadas ao 

mercado. Esses ativos podem ser originados de diferentes setores da economia, e 

constituem fonte alternativa de recursos e instrumento de desintermediação financeira. 

 

Após um período de forte expansão, a indústria de FIDICs passou por um processo de 

transição regulatória que afetou a sua dinâmica de funcionamento, exigindo adaptações 

de estruturas e controles para o cumprimento das novas regras. Esse processo implicou 

a elevação de custos e a redução do volume de ofertas nos últimos anos, mas também 

aumentou a compreensão dos agentes que atuam nesse mercado quanto à relevância 

da introdução de regras mais rigorosas. O arcabouço regulatório vigente é mais robusto 

e mais seguro e contribui para atrair novos cedentes e investidores em um contexto em 

que o mercado de crédito e a securitização, em particular, ainda não alcançaram seu 

potencial de crescimento. 

 

Trata-se de um fundo de investimento com característica única, totalmente dependente 

de uma estrutura com mecanismos de controle e garantias adequadas a cada tipo de 

direito creditório. O FIDIc passou por uma série de testes que ou comprovou sua 

estrutura para mitigar riscos e evitar perdas para investidores, ou induziu mudanças 

regulatórias que, em última instância, ajudaram a fortalecer o veículo. 

 

Tendo em vista a retração do mercado de crédito bancário nos últimos anos, em 

decorrência do cenário econômico e turbulências políticas vivenciados no país, 

empresas médias e até de grande porte estão recorrendo a alternativas não 

convencionais para reforçar o caixa e continuar produzindo. Os FIDICs têm sido uma das 

opções procuradas e os agentes avaliam que embora o volume de operações de 

securitização no Brasil seja baixo apresenta elevado potencial de crescimento, haja vista 

que suas operações cresceram 15% em 2016%. Este desempenho, segundo a Anbima, 
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está na contramão do crédito bancário que vem encolhendo ano a ano. Caso sejam 

confirmadas as projeções do Planejamento Estratégico da CVM, o estoque de emissões 

de FIDICs deve alcançar R$ 182 bilhões em 2023 e não devem faltar investidores e 

instituições com demanda para estes recursos.  

 

E foi partindo da premissa de que os FIDICs podem desempenhar um importante papel 

na captação e no direcionamento de recursos que se desenvolveu a presente pesquisa 

voltada para analisar a eficiência desta indústria. Foi utilizada uma amostra de 99 fundos 

com base nos dados levantados da Anbima. Como medidas de riscos foram utilizados o 

desvio padrão dos retornos (risco total) e o beta (risco sistemático). Adotou-se a LTN 

como proxy para a taxa livre de risco e o CDI como benchmark.   

 

Os resultados referentes ao Índice de Sharpe nos três anos analisados revelaram o ótimo 

desempenho dos FIDICs, uma vez que dos 99 fundos cerca de 70 deles superaram a 

taxa livre de risco dos respectivos períodos. Considerando o Alfa de Jensen como 

medida de eficiência, variante do modelo CAPM, o desempenho dos fundos também foi 

expressivo, sendo que 33 conseguiram proporcionar retornos acima da curva de 

mercado (SML), o que configura uma gestão superior de carteiras.  

 

Uma análise mais compreensiva da eficiência dos FIDICs foi realizada com o emprego 

do modelo DEA, sendo inicialmente analisadas as variáveis de entradas (inputs) do 

modelo. As estimativas de uma regressão múltipla, baseada em panel data com 

coeficientes fixos, indicaram como importantes a taxa de administração e o risco (desvio 

padrão), e com baixa relevância o tempo de fundo e o patrimônio líquido, fatos 

comprovados quando da análise dos pesos das variáveis estimadas pelo modelo, que 

praticamente se apresentaram zerados. 

 

O modelo utilizado foi o VRS orientado a input dado que é o modelo que melhor se 

adequa à análise de seleção de carteiras, segundo as discussões apresentadas no 

referencial teórico. Esta análise permitiu avaliar o comportamento individual dos fundos 

em relação a ganhos e perdas com ênfase no ganho de eficiência no período. 

Considerando os dados anuais, 30 fundos se mostraram eficientes de acordo com a 

modelagem DEA no ano de 2013, 22 em 2014 e 24 em 2015.  
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Por fim procurou-se observar se as medidas de eficiência podem ser utilizadas 

individualmente, ou se devem ser empregadas adicionalmente para se evitar perdas de 

informações relevantes. As hierarquias obtidas com o uso dos diferentes índices são 

distintas, ficando clara a contribuição individual de cada um dos modelos utilizados. A 

análise DEA trouxe um ajustamento bastante interessante, devendo ser mais utilizada 

em análises de investimento, tanto pela academia quanto pelos gestores dos fundos, 

pois a metodologia permite atuar em pontos específicos na busca de melhores 

resultados. 

 

Para finalizar ressalta-se que os resultados obtidos nesta dissertação, colocam os 

FIDICs como uma aplicação interessante em situações de crise econômica com restrição 

do crédito bancário. Os FIDICs constituem, assim, um ativo que deveria ser levado em 

consideração na composição de carteiras que se propõem a alcançar melhor 

desempenho com diversificação de riscos. 

 

Ademais, é aconselhável que a eficiência dos FIDICs seja analisada não apenas em um 

momento de crise e de restrição ao crédito, mas sim em um horizonte de tempo mais 

longo. 
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APÊNDICE 

 

E01 FIDIC SP RECEBIVEIS PREMIUM I SUB 

E02 FIDIC ESHER LP SUB 

E03 HDLG FIDIC MULT   SUB SUB 

E04 AJAXJUD FIDIC NP SUB 

E05 FIDIC EMPIRICA SIFRA STAR SUB 

E06 CAPITAL ATIVO FIDIC   SUBORDINADA 

E07 MILLE  FIDIC MULTISETORIAL LP SUB 

E08 PORTO NP FIDIC NP MULTISSET SUB 

E09 ALFA FIDIC SUB 

E10 DUAS RODAS FIDIC SUB 

E11 AUDAX NP FIDIC FINANC MERC NP SUB 

E12 SUL INVESTFIDIC MULT SEN 7 SUB 

E13 LIVRE FIDIC MULTISSETORIAL SUB 

E14 BENVAL FIDIC MULTISSETORIAL_SUB 

E15 IGUANA FIDIC NP SUB 

E16 MERCANTIL NP FIDIC NP MULT SEN3 SUB 

E17 RED   FIDIC MULTISETORIAL LP SUB C 

E18 FORTE FIDIC UNICA 

E19 CAPITAL ANNEX FIDIC SUB 

E20 CREDIX FIDIC I MULTISSET LP SUB 

E21 CAPITAL RS FIDIC MULTISSETORIAL_SUB 

E22 BFC FIDIC MULTISSETORIAL SUB 

E23 FIDIC BS MASTER SENIOR 

E24 FIDIC RADICE LP SUB 

E25 CAMBUI FIDIC MULTISSET LP SUB 

E26 FIDIC NP MULTISSETORIAL R G LP  SUB 

E27 CAPITAL FORTE FIDIC SUB 

E28 FIDIC MULTISETORIAL DANIELE LP SUB 

E29 FIDIC EMPIRICA GOAL ONE SUB SUB 

E30 ROYAL BANK FIDIC UNICA 

E31 APOLO FIC FIDIC NP 

E32 FAMCRED FIDIC MULT NP SUB 

E33 RED   FIDIC MULTISETORIAL LP MEZ A 

E34 SUL INVESTFIDIC MULT SEN 7 SEN 

E35 GLOBAL RETAIL FIDIC MEZB 

E36 GLOBAL RETAIL FIDIC MEZC 

E37 GLOBAL RETAIL FIDIC SEN3 

E38 GLOBAL RETAIL FIDIC MEZD 

E39 MOKA FUND I FIDIC MULTISSETORIA SENIOR 1 

E40 VISAO MULT FIDIC SUB 

E41 RED PERFORMANCE FIDIC NP SUB 
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E42 MULTI ASSET FIDIC MULTISSETORIAL   SUB JR 

E43 ATLANTA FIDIC NP SEN1 

E44 FIDIC EMPIRICA SIFRA STAR MEZ 

E45 ALPHATRADE FIDIC MEZ1 

E46 FIDIC MULTISSET EMPRESARIAL LP SEN VI 

E47 FIDIC MULTI SILVERADO MAXIMUM SUB 

E48 ATLANTA FIDIC NP SEN3 

E49 FIDIC EMPIRICA SIFRA STAR SEN 

E50 ATLANTA FIDIC NP SEN4 

E51 CORPAL FIDIC NP SUB 

E52 CAPITAL FORTE FIDIC SEN2 

E53 AL CREDIT FIDIC NP SEN1 

E54 RNX FIDIC MULTISSETORIAL LP SUB 

E55 CAPITAL ANNEX FIDIC SEN1 

E56 FAMCRED FIDIC MULT NP SEN 

E57 BFC FIDIC MULTISSETORIAL SEN1 

E58 DEL CRED FIDIC SEN1 

E59 GRAN FIDIC NP SEN1 

E60 FIDIC MULTISSETORIAL BS_SEN I 

E61 FIDIC MULTISETORIAL DANIELE LP SEN 

E62 FORTE FIDIC PRIMEIRA 

E63 BENFICA FIDIC MULTISSETORIAL   SEN 

E64 VISAO MULT FIDIC SEN 

E65 BENFICA FIDIC MULTISSETORIAL_SEN II 

E66 DUAS RODAS FIDIC SEN1 

E67 MULTI RECEBIVEIS II FIDIC SUB PRE A 

E68 MOKA FUND I FIDIC MULTISSETORIA SUB 

E69 FIDIC FIRENZE MULT  SUB 

E70 MEGATRUST FIDIC SUB 

E71 MULTI RECEBIVEIS II FIDIC SUB ORD 

E72 FIDIC MULTISSET EMPRESARIAL LP SUB 

E73 BENFICA FIDIC MULTISSETORIAL_SUB JR 

E74 FIDIC   NP DANIELE CL UNICA 

E75 DEL CRED FIDIC SUB 

E76 PLATINUM FIDIC MULT SUB SUB 

E77 FIDIC MULT EXICON I SUB SUB 

E78 ATLANTA FIDIC NP SUB 

E79 RDG FIDIC SUB 

E80 ALFA FIDIC SEN1 

E81 ATLANTIC FIDIC MULTISSETORIAL SUB 

E82 FIDIC MULTISET HOPE LP SUB 

E83 LIBRA FIDIC SUB 

E84 BOA VISTA FIDIC NP SR 

E85 SPREADSUL FIDIC NP  SUB SUB 

E86 FIDIC LAVORO II SUB 
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E87 FIDIC M SILVERADO MAX II MEZ B MEZ 

E88 FIDIC ASIA LP SUB JR 

E89 FIDIC EMPIRICA SIFRA PREMIUM SUB 

E90 SM FIDIC MULTISSETORIAL LP SUB 

E91 GRAN FIDIC NP 

E92 CREDIT BRASIL FIDIC MULTISSET SUB 

E93 SL FIDIC SEN2 

E94 FIDIC ARM NP CL UNICA 

E95 FIDIC MULTISSET PROSPECTA LP SUB 

E96 RENDMAX FIDIC SUB 

E97 SIM FIDIC MULTISSETORIAL LP SUB 2 

E98 FIDIC MULTISET INTERCASH LP SUB 

E99 ACTIVA FIDIC MULTISSETORIAL LP_SUB 

Figura A.1 - Amostra utilizada dos FIDICs em ordem numérica                          

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela A.1  

Retornos e desvio padrão dos FIDICs da amostra 

      2013              2014   2015  

 Desv. Padrão Ret. % Desv. Padrão          Ret. % Desv. Padrão    Ret. % 

E01 1,374451093 28,68 0,693382449 42,61 0,928681 81,31 

E02 8,460888757 -34,94 3,552296042 1,91 20,50107 63,82 

E03 6,382139506 -15,64 7,783958361 69,08 3,396265 55,26 

E04 3,315862135 12,11 10,53813547 7,05 6,288714 51,77 

E05 1,37077824 35,45 1,231567188 30,32 3,650047 48,12 

E06 1,492651394 1,31 3,268458761 -6,98 2,301349 46,09 

E07 3,791713174 55,87 2,696871292 50,22 1,603182 45,14 

E08 2,017702816 22,22 1,311462495 36,88 1,498928 44,47 

E09 9,036950915 8,20 5,611180343 -5,22 8,784254 44,00 

E10 3,516642095 18,19 1,857798396 17,44 2,175539 41,88 

E11 11,01265365 3,74 1,239726684 29,31 1,424694 38,13 

E12 2,232624243 29,60 1,80515086 8,77 4,483107 37,61 

E13 6,145545999 -13,05 4,62592166 7,70 4,053874 36,47 

E14 4,595009695 84,22 1,260137983 65,64 4,153695 34,16 

E15 28,0317803 45,53 7,585789039 7,91 10,00523 33,84 

E16 4,395646134 12,72 0,869374323 34,40 0,725481 33,46 

E17 8,089506181 127,50 6,184422384 17,70 5,640715 30,82 

E18 0,818221717 44,42 0,388283457 31,23 0,368037 30,76 

E19 1,314110379 24,79 0,914492533 25,93 1,47976 29,53 

E20 1,621420106 56,51 2,212733624 25,31 1,224565 28,90 

E21 1,473088246 25,65 1,592339223 23,70 1,571347 28,33 

E22 2,48661655 27,45 3,815089289 19,96 2,548891 28,14 

E23 1,778821049 -5,85 0,846922415 20,67 9,398915 27,83 

E24 7,974935042 -18,60 3,922814422 12,85 7,619078 26,23 

E25 13,60945528 44,73 13,0405373 115,36 21,24336 24,14 

E26 3,35985677 33,16 1,353003576 50,32 2,293676 23,25 

E27 9,304666459 14,46 4,863956061 3,87 1,1173 23,06 

E28 2,922140632 -2,05 2,939640432 9,84 2,116546 22,58 

E29 6,657272386 23,03 3,356421533 22,80 3,304864 22,33 

E30 0,423841046 16,44 0,48839588 11,67 0,271869 22,02 

E31 8,564188818 -19,95 0,102822615 17,84 0,168959 21,99 

E32 7,349366948 24,16 3,24861875 38,58 3,237075 21,58 

E33 0,142909666 11,88 0,093066372 16,04 0,152898 19,74 

E34 0,237087704 14,59 0,249573349 15,02 0,367802 19,47 

E35 0,116104902 9,17 0,147717899 14,88 0,147555 19,00 

E36 0,116104914 9,17 0,1516601 14,88 0,147555 19,00 

E37 0,136943507 10,73 0,089819688 15,45 0,147555 19,00 

E38 0,137939084 10,89 0,089819705 15,45 0,147555 19,00 

E39 0,138092087 11,45 0,089819704 15,45 0,147555 19,00 

E40 18,53577093 68,35 8,567315361 -1,68 37,15903 18,68 

E41 2,166262266 29,23 1,332881136 36,17 5,516985 18,67 
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E42 1,348331368 15,70 0,685112507 13,90 1,196017 18,05 

E43 0,128007207 10,59 0,083334437 14,27 0,136883 17,53 

E44 0,128007162 10,59 0,083334358 14,27 0,136883 17,53 

E45 0,158502426 9,72 0,11659595 14,27 0,136883 17,53 

E46 0,138544388 10,46 0,08333438 14,27 0,136883 17,53 

E47 3,918627174 5,10 4,486671699 -0,14 4,940941 16,81 

E48 0,123045732 10,17 0,08009578 13,69 0,131555 16,80 

E49 0,123045684 10,17 0,080095784 13,69 0,131555 16,80 

E50 0,12304574 10,17 0,080095788 13,69 0,131555 16,80 

E51 16,2551413 59,63 7,589790537 26,67 11,55641 16,59 

E52 0,153856822 11,60 0,105661838 15,21 0,126232 16,08 

E53 0,118087397 9,74 0,076859759 13,10 0,126232 16,08 

E54 2,569186022 34,74 2,55083354 36,00 4,170609 15,74 

E55 0,113132197 9,32 0,073626691 12,53 0,120914 15,36 

E56 6,704700578 35,11 0,073626676 12,53 0,120914 15,36 

E57 0,113132157 8,94 0,073626706 12,53 0,120914 15,36 

E58 0,113132071 8,94 0,073626748 12,53 0,120914 15,36 

E59 0,113131794 9,32 25,85307522 12,53 0,120914 15,36 

E60 2,249438481 8,83 0,070396024 11,95 0,115601 14,64 

E61 0,108179825 8,89 0,070396008 11,95 0,115601 14,64 

E62 0,106813179 8,82 0,069751738 11,83 0,114537 14,50 

E63 0,098284489 8,05 0,063942663 10,81 11,25807 13,23 

E64 0,0982847 8,05 0,063942862 10,81 0,104991 13,23 

E65 0,098284436 8,05 0,063943208 10,81 15,4476 13,23 

E66 0,102588983 7,71 0,063942984 10,81 0,848053 13,23 

E67 0,098285232 8,05 0,063943387 10,81 0,104989 13,23 

E68 1,55954717 16,38 4,427603946 7,07 3,410295 12,18 

E69 7,139846475 26,96 7,042532475 22,80 2,49975 11,38 

E70 8,560412796 -24,29 1,431640077 22,51 1,170694 11,37 

E71 8,630744409 -17,53 8,523109168 7,26 4,76663 11,35 

E72 0,964808611 15,96 3,55610049 17,33 3,674011 10,63 

E73 2,536760906 17,01 8,414592248 -4,09 4,772333 9,94 

E74 16,58935939 81,07 1,200724888 23,85 5,474668 9,67 

E75 25,28569553 95,64 10,58390365 3,19 12,30697 9,28 

E76 11,40004016 18,30 2,115079843 10,53 3,275122 8,44 

E77 2,010876517 16,53 1,842026876 7,03 1,10112 7,07 

E78 1,859632215 28,20 1,906112655 22,35 3,205943 6,78 

E79 2,633116563 89,35 2,732904778 36,99 2,140995 4,33 

E80 0,123045794 10,17 11,03849082 -29,28 34,0998 4,02 

E81 2,053301578 15,57 3,133111717 -0,48 2,877211 -0,91 

E82 1,677457682 1,66 3,354887896 -6,92 4,174417 -2,26 

E83 7,162481878 71,59 4,539478281 48,61 5,130706 -3,94 

E84 4,870725467 1,42 6,342523791 42,61 4,226476 -4,07 

E85 11,2918693 5,05 14,72162741 9,39 4,375753 -8,26 

E86 4,051760106 -0,48 6,485213372 1,91 5,231338 -9,95 

E87 0,900314236 17,32 4,522864224 0,10 4,761748 -10,34 



85 

 

E88 6,238482429 34,12 4,17141572 25,18 9,648968 -10,45 

E89 6,477815758 5,87 12,04648237 -33,06 10,25071 -12,02 

E90 3,861954973 31,73 5,95526052 -23,49 6,998094 -12,91 

E91 13,14309604 -5,42 25,67987899 2,12 3,22891 -13,71 

E92 9,174499645 109,12 4,752656057 22,65 5,454387 -14,10 

E93 0,098284512 7,77 0,063943067 10,81 8,210642 -18,64 

E94 16,14149437 -25,30 1,2469548 19,95 6,986835 -18,71 

E95 3,97469428 1,37 4,440292413 -10,16 6,29344 -18,98 

E96 7,246363629 -28,19 6,008679972 8,31 4,658458 -19,11 

E97 7,657981725 -25,94 6,864533275 -20,19 6,580902 -23,92 

E98 5,611306982 3,53 2,858750061 37,73 6,609913 -24,35 

E99 17,41948407 109,37 11,31711102 127,82 14,41723 -28,19 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela A.2  

Índice de Sharpe dos FIDICs da amostra 2013-2015 

Número Nome do Fundo 2013 2014 2015 

E01 FIDIC SP RECEBIVEIS PREMIUM I SUB 15,0332 45,9235 98,2616 

E02 FIDIC ESHER LP SUB -5,0778 -2,4935 14,2570 

E03 HDLG FIDIC MULT   SUB SUB -3,7068 7,4907 5,4063 

E04 AJAXJUD FIDIC NP SUB 1,2337 -0,3534 3,6623 

E05 FIDIC EMPIRICA SIFRA STAR SUB 20,0123 15,8746 28,3700 

E06 CAPITAL ATIVO FIDIC   SUBORDINADA -4,4929 -5,4298 10,0681 

E07 MILLE  FIDIC MULTISETORIAL LP SUB 12,6196 14,6264 11,8510 

E08 PORTO NP FIDIC NP MULTISSET SUB 7,0376 19,9081 23,8608 

E09 ALFA FIDIC SUB 0,0203 -2,8492 5,4931 

E10 DUAS RODAS FIDIC SUB 2,8909 3,5912 15,4504 

E11 AUDAX NP FIDIC FINANC MERC NP SUB -0,3885 14,9576 20,1266 

E12 SUL INVESTFIDIC MULT SEN 7 SUB 9,6647 -1,1101 13,5362 

E13 LIVRE FIDIC MULTISSETORIAL SUB -3,4291 -0,6627 5,0355 

E14 BENVAL FIDIC MULTISSETORIAL_SUB 16,5827 43,5404 16,6511 

E15 IGUANA FIDIC NP SUB 1,3380 -0,3773 2,7241 

E16 MERCANTIL NP FIDIC NP MULT SEN3 SUB 1,0681 27,1776 23,3325 

E17 RED   FIDIC MULTISETORIAL LP SUB C 14,7697 1,1204 2,8522 

E18 FORTE FIDIC UNICA 44,4917 52,6924 45,2790 

E19 CAPITAL ANNEX FIDIC SUB 12,7644 16,5724 17,8773 

E20 CREDIX FIDIC I MULTISSET LP SUB 29,9070 6,5708 7,1055 

E21 CAPITAL RS FIDIC MULTISSETORIAL_SUB 11,9662 8,1219 9,5166 

E22 BFC FIDIC MULTISSETORIAL SUB 7,8147 2,4094 3,9221 

E23 FIDIC BS MASTER SENIOR -7,7999 11,6855 17,3006 

E24 FIDIC RADICE LP SUB -3,3380 0,5300 3,3275 

E25 CAMBUI FIDIC MULTISSET LP SUB 2,6974 8,0206 0,8407 

E26 FIDIC NP MULTISSETORIAL R G LP  SUB 7,4830 29,2305 7,4432 

E27 CAPITAL FORTE FIDIC SUB 0,6918 -1,4195 2,0311 

E28 FIDIC MULTISETORIAL DANIELE LP SUB -3,4474 -0,3171 3,1990 

E29 FIDIC EMPIRICA GOAL ONE SUB SUB 2,2552 3,5848 2,7273 

E30 ROYAL BANK FIDIC UNICA 19,8726 1,8457 18,0924 

E31 APOLO FIC FIDIC NP -3,2660 68,7731 85,6676 

E32 FAMCRED FIDIC MULT NP SUB 2,1958 8,5615 2,5851 

E33 RED   FIDIC MULTISETORIAL LP MEZ A 27,0443 56,6494 70,4588 

E34 SUL INVESTFIDIC MULT SEN 7 SEN 27,7095 17,0411 25,2000 

E35 GLOBAL RETAIL FIDIC MEZB 9,9474 27,8129 39,3735 

E36 GLOBAL RETAIL FIDIC MEZC 9,9474 27,0899 38,3501 

E37 GLOBAL RETAIL FIDIC SEN3 19,8012 52,0876 64,7539 

E38 GLOBAL RETAIL FIDIC MEZD 20,8284 52,0876 64,7539 
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E39 MOKA FUND I FIDIC MULTISSETORIA SENIOR 1 24,8356 52,0876 64,7539 

E40 VISAO MULT FIDIC SUB 3,2549 -1,4533 0,6418 

E41 RED PERFORMANCE FIDIC NP SUB 9,7918 19,0577 4,1194 

E42 MULTI ASSET FIDIC MULTISSETORIAL   SUB JR 5,6978 4,5692 7,1120 

E43 ATLANTA FIDIC NP SEN1 20,0994 42,0023 52,1694 

E44 FIDIC EMPIRICA SIFRA STAR MEZ 20,0994 42,0024 52,1695 

E45 ALPHATRADE FIDIC MEZ1 10,6970 30,0203 37,2870 

E46 FIDIC MULTISSET EMPRESARIAL LP SEN VI 17,5851 42,0024 52,1694 

E47 FIDIC MULTI SILVERADO MAXIMUM SUB -0,7462 -2,4327 0,8086 

E48 ATLANTA FIDIC NP SEN3 17,4367 36,4016 45,1954 

E49 FIDIC EMPIRICA SIFRA STAR SEN 17,4367 36,4016 45,1954 

E50 ATLANTA FIDIC NP SEN4 17,4367 36,4016 45,1954 

E51 CORPAL FIDIC NP SUB 3,1748 2,0953 0,4494 

E52 CAPITAL FORTE FIDIC SEN2 23,2496 42,0238 27,4167 

E53 AL CREDIT FIDIC NP SEN1 14,5637 30,3666 37,6907 

E54 RNX FIDIC MULTISSETORIAL LP SUB 10,3994 9,8902 1,0030 

E55 CAPITAL ANNEX FIDIC SEN1 11,4531 23,8403 29,5857 

E56 FAMCRED FIDIC MULT NP SEN 4,0408 23,8403 29,5857 

E57 BFC FIDIC MULTISSETORIAL SEN1 8,1395 23,8403 29,5857 

E58 DEL CRED FIDIC SEN1 8,1395 23,8403 29,5856 

E59 GRAN FIDIC NP SEN1 11,4531 0,0679 0,0843 

E60 FIDIC MULTISSETORIAL BS_SEN I 0,3587 16,7559 20,7984 

E61 FIDIC MULTISETORIAL DANIELE LP SEN 8,0724 16,7559 20,7983 

E62 FORTE FIDIC PRIMEIRA 7,4521 15,2666 18,9504 

E63 BENFICA FIDIC MULTISSETORIAL   SEN 0,3383 0,5766 0,7657 

E64 VISAO MULT FIDIC SEN 0,3383 0,5765 0,7657 

E65 BENFICA FIDIC MULTISSETORIAL_SEN II 0,3383 0,5766 0,7657 

E66 DUAS RODAS FIDIC SEN1 -3,0360 0,5766 0,7657 

E67 MULTI RECEBIVEIS II FIDIC SUB PRE A 0,3383 0,5766 0,7649 

E68 MOKA FUND I FIDIC MULTISSETORIA SUB 5,3618 -0,8352 -0,2247 

E69 FIDIC FIRENZE MULT  SUB 2,6527 1,7079 -0,2553 

E70 MEGATRUST FIDIC SUB -3,7738 8,1985 -1,2629 

E71 MULTI RECEBIVEIS II FIDIC SUB ORD -2,9604 -0,4122 -0,2142 

E72 FIDIC MULTISSET EMPRESARIAL LP SUB 8,2279 1,8450 -0,7175 

E73 BENFICA FIDIC MULTISSETORIAL_SUB JR 3,5441 -1,7663 -0,3846 

E74 FIDIC   NP DANIELE CL UNICA 4,4033 10,8903 -2,9227 

E75 DEL CRED FIDIC SUB 3,4653 -0,7166 -0,3682 

E76 PLATINUM FIDIC MULT SUB SUB 0,9021 -0,1157 -2,2401 

E77 FIDIC MULT EXICON I SUB SUB 4,2336 -2,0285 -3,3148 

E78 ATLANTA FIDIC NP SUB 10,8533 6,0735 -3,3593 

E79 RDG FIDIC SUB 30,8871 9,5959 -3,2387 

E80 ALFA FIDIC SEN1 17,4367 -3,6281 -0,8297 
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E81 ATLANTIC FIDIC MULTISSETORIAL SUB 3,6784 -3,5916 -4,4968 

E82 FIDIC MULTISET HOPE LP SUB -3,7930 -5,2715 -4,6029 

E83 LIBRA FIDIC SUB 8,8751 8,3348 -3,7708 

E84 BOA VISTA FIDIC NP SR -1,3557 5,0196 -2,7205 

E85 SPREADSUL FIDIC NP  SUB SUB -0,2632 -0,0940 -1,4563 

E86 FIDIC LAVORO II SUB -2,0981 -1,3666 -3,5661 

E87 FIDIC M SILVERADO MAX II MEZ B MEZ 10,3316 -2,3590 -5,2006 

E88 FIDIC ASIA LP SUB JR 4,1833 3,4544 -5,6659 

E89 FIDIC EMPIRICA SIFRA PREMIUM SUB -0,3313 -3,6383 -2,0915 

E90 SM FIDIC MULTISSETORIAL LP SUB 6,1396 -5,7537 -4,3810 

E91 GRAN FIDIC NP -1,0227 -0,3367 -1,0471 

E92 CREDIT BRASIL FIDIC MULTISSET SUB 11,0195 2,4987 -5,7390 

E93 SL FIDIC SEN2 -2,5337 0,5766 -497,5672 

E94 FIDIC ARM NP CL UNICA -2,0642 7,3606 -25,5714 

E95 FIDIC MULTISSET PROSPECTA LP SUB -1,6743 -4,7146 -7,2427 

E96 RENDMAX FIDIC SUB -4,9968 -0,4100 -5,3738 

E97 SIM FIDIC MULTISSETORIAL LP SUB 2 -4,4341 -4,5096 -5,4052 

E98 FIDIC MULTISET INTERCASH LP SUB -0,7999 9,4305 -13,1297 

E99 ACTIVA FIDIC MULTISSETORIAL LP_SUB 5,8184 10,3429 -3,6557 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela A.3  

Fundos eficientes de acordo com Alfa de Jensem: 2013-2015 

Fundo Coeficientes Desvio Padrão Estatística t Prob. 

2013     

Fundo1 4.250839 0.290328 14.64151 0.0000 

Fundo7 2.325109 0.570925 4.072533 0.0022 

Fundo8 2.277664 0.528882 4.306566 0.0015 

Fundo11 1.701645 0.517579 3.287699 0.0082 

Fundo16 1.212822 0.239458 5.064866 0.0005 

Fundo18 1.220316 0.117139 10.41765 0.0000 

Fundo20 1.436481 0.379169 3.788493 0.0036 

Fundo30 0.632789 0.094362 6.706001 0.0001 

Fundo31 0.65501 0.017431 37.57777 0.0000 

Fundo33 0.490519 0.013014 37.69045 0.0000 

Fundo34 0.368961 0.139321 2.648286 0.0244 

Fundo35 0.435746 0.011546 37.7416 0.0000 

Fundo36 0.435746 0.011546 37.74161 0.0000 

Fundo37 0.435746 0.011546 37.7416 0.0000 

Fundo38 0.435746 0.011546 37.74158 0.0000 

Fundo39 0.435746 0.011546 37.7416 0.0000 

Fundo43 0.326284 0.008613 37.88245 0.0000 

Fundo44 0.326284 0.008613 37.88263 0.0000 

Fundo45 0.326284 0.008613 37.88263 0.0000 

Fundo46 0.326283 0.008613 37.88279 0.0000 

Fundo48 0.271595 0.00715 37.98578 0.0000 

Fundo49 0.271595 0.00715 37.98572 0.0000 

Fundo50 0.271595 0.00715 37.98573 0.0000 

Fundo52 0.216934 0.00569 38.12783 0.0000 

Fundo53 0.216934 0.00569 38.12783 0.0000 

Fundo55 0.162302 0.004234 38.33659 0.0000 

Fundo56 0.162302 0.004234 38.33659 0.0000 

Fundo57 0.162302 0.004234 38.33693 0.0000 

Fundo58 0.162302 0.004234 38.33615 0.0000 

Fundo59 0.162302 0.004234 38.3366 0.0000 

Fundo60 0.107698 0.002786 38.65311 0.0000 

Fundo61 0.107697 0.002786 38.65339 0.0000 

Fundo62 0.09678 0.002498 38.7377 0.0000 

2014     

Fundo1 2.6034 0.5122 5.0832 0.0005 

Fundo11 2.1188 0.9304 2.2774 0.0460 

Fundo14 4.8909 0.8430 5.8021 0.0002 
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Fundo18 1.6687 0.2752 6.0632 0.0001 

Fundo19 1.9231 0.6686 2.8763 0.0165 

Fundo30 0.7191 0.2946 2.4409 0.0348 

Fundo31 0.5936 0.0176 33.7446 0.0000 

Fundo33 0.4449 0.0132 33.7562 0.0000 

Fundo35 0.4655 0.0503 9.2645 0.0000 

Fundo36 0.4674 0.0551 8.4748 0.0000 

Fundo37 0.3954 0.0117 33.7588 0.0000 

Fundo38 0.3954 0.0117 33.7589 0.0000 

Fundo39 0.3954 0.0117 33.7589 0.0000 

Fundo41 2.9981 0.9599 3.1232 0.0108 

Fundo43 0.2964 0.0088 33.7594 0.0000 

Fundo44 0.2964 0.0088 33.7601 0.0000 

Fundo45 0.3371 0.0655 5.1480 0.0004 

Fundo46 0.2964 0.0088 33.7602 0.0000 

Fundo48 0.2469 0.0073 33.7573 0.0000 

Fundo49 0.2469 0.0073 33.7571 0.0000 

Fundo50 0.2469 0.0073 33.7572 0.0000 

Fundo53 0.1975 0.0059 33.7497 0.0000 

Fundo54 5.4588 1.5682 3.4810 0.0059 

Fundo55 0.1481 0.0044 33.7328 0.0000 

Fundo56 0.1481 0.0044 33.7313 0.0000 

Fundo57 0.1481 0.0044 33.7326 0.0000 

Fundo58 0.1481 0.0044 33.7319 0.0000 

Fundo60 0.0987 0.0029 33.6936 0.0000 

Fundo61 0.0987 0.0029 33.6932 0.0000 

Fundo62 0.0888 0.0026 33.6666 0.0000 

Fundo78 3.2798 1.2314 2.6635 0.0238 

2015     

Fundo1 4.2508 0.2903 14.6415 0.00000 

Fundo7 2.325109 0.570925 4.072533 0.00220 

Fundo8 2.277664 0.528882 4.306566 0.00150 

Fundo11 1.701645 0.517579 3.287699 0.00820 

Fundo16 1.212822 0.239458 5.064866 0.00050 

Fundo18 1.220316 0.117139 10.41765 0.00000 

Fundo20 1.436481 0.379169 3.788493 0.00360 

Fundo30 0.632789 0.094362 6.706001 0.00010 

Fundo31 0.65501 0.017431 37.57777 0.00000 

Fundo33 0.490519 0.013014 37.69045 0.00000 

Fundo34 0.368961 0.139321 2.648286 0.02440 

Fundo35 0.435746 0.011546 37.7416 0.00000 

Fundo36 0.435746 0.011546 37.74161 0.00000 
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Fundo37 0.435746 0.011546 37.7416 0.00000 

Fundo38 0.435746 0.011546 37.74158 0.00000 

Fundo39 0.435746 0.011546 37.7416 0.00000 

Fundo43 0.326284 0.008613 37.88245 0.00000 

Fundo44 0.326284 0.008613 37.88263 0.00000 

Fundo45 0.326284 0.008613 37.88263 0.00000 

Fundo46 0.326283 0.008613 37.88279 0.00000 

Fundo48 0.271595 0.00715 37.98578 0.00000 

Fundo49 0.271595 0.00715 37.98572 0.00000 

Fundo50 0.271595 0.00715 37.98573 0.00000 

Fundo52 0.216934 0.00569 38.12783 0.00000 

Fundo53 0.216934 0.00569 38.12783 0.00000 

Fundo55 0.162302 0.004234 38.33659 0.00000 

Fundo56 0.162302 0.004234 38.33659 0.00000 

Fundo57 0.162302 0.004234 38.33693 0.00000 

Fundo58 0.162302 0.004234 38.33615 0.00000 

Fundo59 0.162302 0.004234 38.3366 0.00000 

Fundo60 0.107698 0.002786 38.65311 0.00000 

Fundo61 0.107697 0.002786 38.65339 0.00000 

Fundo62 0.09678 0.002498 38.7377 0.00000 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela A.4  

Estimativas de eficiência com a DEA: 2013-2015 

Fundo 2013 2014 2015 

E01 0,50590 1,00000 1,00000  

E02 0,26720 0,30800 0,68040 

E03 0,59240 0,77630 1,00000 

E04 0,34550 0,41440 0,70820 

E05 0,91130 0,84110 0,99030 

E06 0,80030 0,86360 1,00000 

E07 1,00000 0,98050 1,00000 

E08 1,00000 1,00000 1,00000 

E09 0,50080 0,57550 0,81000 

E10 0,71080 0,76330 0,84180 

E11 1,00000 1,00000 1,00000 

E12 0,41110 0,39070 0,52210 

E13 0,84740 0,95090 1,00000 

E14 1,00000 1,00000 0,95020 

E15 0,69630 0,73630 0,80750 

E16 0,39440 0,57440 0,66200 

E17 1,00000 0,36100 0,45120 

E18 1,00000 1,00000 1,00000 

E19 0,61050 0,61780 0,69360 

E20 0,96490 0,68530 0,78450 

E21 0,69970 0,68970 0,77600 

E22 0,52480 0,51040 0,61720 

E23 0,54010 0,59000 0,63570 

E24 0,30510 0,38020 0,46150 

E25 0,69990 1,00000 0,76630 

E26 0,77050 0,87610 0,82250 

E27 0,79330 0,85780 0,90070 

E28 0,30200 0,35860 0,44410 

E29 0,63470 0,71810 0,77650 

E30 0,60630 0,49030 0,66120 

E31 1,00000 1,00000 1,00000 

E32 0,32150 0,37170 0,41360 

E33 1,00000 0,99730 1,00000 

E34 0,94000 0,85950 0,87920 

E35 0,91760 0,73750 0,97970 

E36 0,93250 0,81020 0,99230 

E37 0,94430 0,96160 0,98790 

E38 0,97240 1,00000 1,00000 

E39 1,00000 0,96000 0,98280 

E40 0,69980 0,57000 0,64510 

E41 0,77550 0,80590 0,80530 

E42 0,45050 0,50420 0,57310 
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E43 1,00000 1,00000 1,00000 

E44 1,00000 1,00000 0,99970 

E45 0,72950 0,77870 0,96610 

E46 0,88800 0,99610 0,95920 

E47 0,22090 0,30720 0,38970 

E48 1,00000 0,99980 0,99990 

E49 1,00000 0,95740 1,00000 

E50 1,00000 1,00000 1,00000 

E51 0,53680 0,51110 0,58720 

E52 1,00000 1,00000 1,00000 

E53 0,97390 0,92600 0,97680 

E54 0,66550 0,69120 0,72430 

E55 1,00000 0,99840 1,00000 

E56 0,70630 0,99700 0,98590 

E57 0,97280 0,99700 0,99050 

E58 0,99680 0,99840 1,00000 

E59 1,00000 0,98590 1,00000 

E60 0,99560 1,00000 1,00000 

E61 0,96920 0,94980 0,92720 

E62 1,00000 1,00000 1,00000 

E63 0,00000 1,00000 0,75740 

E64 1,00000 1,00000 1,00000 

E65 1,00000 1,00000 0,74970 

E66 1,00000 1,00000 1,00000 

E67 1,00000 1,00000 1,00000 

E68 0,64540 0,65530 0,71080 

E69 0,46140 0,50040 0,59020 

E70 0,46170 0,53150 0,58970 

E71 0,23160 0,31460 0,40540 

E72 0,28710 0,27830 0,34450 

E73 0,57590 0,57700 0,63950 

E74 1,00000 0,91580 0,97620 

E75 1,00000 0,52480 0,64690 

E76 0,44710 0,51470 0,58280 

E77 0,42170 0,40660 0,47660 

E78 0,79460 0,57450 0,63100 

E79 1,00000 0,78230 0,81440 

E80 1,00000 0,72120 0,74950 

E81 0,49030 0,46400 0,53280 

E82 0,26580 0,31640 0,38590 

E83 0,68920 0,63510 0,70030 

E84 0,60130 0,64180 0,72360 

E85 0,37190 0,47780 0,55270 

E86 0,37600 0,44780 0,57980 

E87 0,71990 0,67570 0,79160 

E88 0,31320 0,33960 0,42330 
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E89 0,43770 0,53190 0,63620 

E90 0,34970 0,38010 0,45070 

E91 0,37140 0,46920 0,53810 

E92 1,00000 0,60190 0,69190 

E93 1,00000 1,00000 0,97540 

E94 0,44790 0,65190 0,68020 

E95 0,40070 0,41080 0,47980 

E96 0,44180 0,51940 0,61220 

E97 0,55710 0,68420 0,73900 

E98 1,00000 1,00000 1,00000 

E99 1,00000 1,00000 0,88940 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 




