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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a possibilidade de pequenos investidores 

utilizarem-se do modelo de diversificação proposto por Markowitz para selecionarem 

carteiras representativas a partir de Fundos de Investimentos em Ações que lhes 

permitam superar seus respectivos fundos no âmbito do binômio risco/retorno, de 

acordo com os indicadores de Treynor, Sharpe e Jensen. Para tanto, foi delimitado 

como população alvo do estudo os Fundos de Investimento em Ações que utilizam 

como Índice de Referência o IBOVESPA. Assim, para efeito de análise e tratamento 

dos dados, foram considerados na amostra, os 15 fundos de investimento em ações 

IBOVESPA, ativo ou indexado, listados pelo Centro de Estudos em Finanças da 

Fundação Getulio Vargas de São Paulo. Os testes empíricos foram realizados com 

base na composição das carteiras dos Fundos de Investimento em Ações 

selecionados e da proporção relativa ao capital investido em cada ativo. E, Com o 

auxílio da planilha eletrônica Excel, utilizando-se do modelo de Markowitz (1952) e 

da metodologia desenvolvida por Gonçalves Júnior, Pamplona e Montevechi (2002), 

procedeu-se o levantamento das carteiras alternativas. A análise dos dados foi feita 

através da aplicação de três modelos quantitativos largamente utilizados na 

avaliação de desempenho de portfólios, os índices de Jensen, Sharpe e Treynor, 

para verificar a performance dessas carteiras representativas, propostas a partir dos 

Fundos de Investimento em Ações, através do modelo de Markowitz, em 

comparação com seus respectivos Fundos. Como proxies da taxa livre de risco e da 

carteira de mercado foram utilizadas a SELIC e o IBOVESPA, respectivamente. 

Assim, concluiu-se que há uma evidência da superioridade das carteiras alternativas 

em relação a seus respectivos Fundos de Investimento em Ações que utilizam como 

Índice de Referência o IBOVESPA e em relação ao próprio IBOVESPA. 

 

Palavras-Chave: Fundos de Investimento, Teoria dos Portfólios, Otimização de 

Carteiras, Investidor Individual. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to examine the possibility of small investors to use the model 

proposed by Markowitz diversification portfolios for selecting representative from the 

Investment Funds in Stocks to enable them to overcome their funds under the 

binomial risk / return, according with indicators of Treynor, Sharpe and Jensen. 

Therefore, it was defined as the study target population Funds Stock Investment 

utilizing as Reference Index IBOVESPA. Thus, for purposes of analysis and data 

treatment, were considered in the sample, 15 funds investing in shares IBOVESPA, 

active or indexed, listed by the Center for Studies in Finance from Fundacao Getulio 

Vargas in Sao Paulo. The empirical tests were conducted based on the composition 

of the portfolios of the Investment Funds in Stocks are selected and the relative 

proportion of the capital invested in each asset. And with the help of the Excel 

spreadsheet, using the model of Markowitz (1952) and the methodology developed 

by Gonçalves Júnior, Pamplona and Montevechi (2002), we proceeded to survey the 

alternative portfolios. Data analysis was performed by applying three models widely 

used in quantitative performance evaluation of portfolios, the rates of Jensen, Sharpe 

and Treynor, to check the performance of these portfolios representative, proposed 

from the Investment Funds in Stocks by the Markowitz model, compared with their 

respective Funds. As proxies for the risk-free rate and market portfolio were used 

and IBOVESPA Selic, respectively. Thus, we concluded that there is evidence of the 

superiority of alternative portfolios for their investment funds that use Actions as 

Benchmark IBOVESPA and about their own IBOVESPA. 

 

Keywords: Mutual Funds, Portfolio Selection, Portfolio Optimization, Individual 

Investor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O surgimento do Mercado de Capitais se deu principalmente devido às 

necessidades de recursos, dessa maneira, tem se tornado, nas últimas 

décadas, um relevante mecanismo de financiamento da atividade produtiva das 

empresas. Como subdivisão do Mercado de Capitais, os mercados acionários 

se constituem como uma importante opção de investimento para pessoas e 

instituições, e, com a globalização, vem adquirindo uma crescente importância 

no cenário financeiro internacional (PINHEIRO, 2008; BM&FBOVESPA, 2011). 

Existem algumas formas de se investir no mercado acionário, quais 

sejam individualmente ou de forma coletiva (clubes e fundos de investimento). 

No tocante aos fundos, constituem-se como importante modalidade de 

investimento no mercado e possuem uma diversidade de tipos que permitem 

contemplar diferentes metas de investimento, cabe aos investidores escolher 

os fundos de acordo com suas expectativas. Por outro lado, no que diz respeito 

ao investidor individual, qualquer pessoa pode se tornar um investidor, desde 

que possua disponibilidade financeira, por menor que seja seu valor, visto que 

não existe um mínimo para se investir na Bolsa. No entanto, faz-se necessário 

que este procure uma corretora que atenda suas expectativas e melhor se 

encaixe com os seus objetivos. 

Os Fundos de Investimento em Ações representam uma opção de 

investimento mais arriscada, contudo garantem um bom retorno no longo 

prazo. Dentre os fundos de ações, encontram-se os Fundos de Ações 

IBOVESPA indexado e os Fundos de Ações IBOVESPA ativo. 
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Para Pereira (2007) o investidor individual, que considera como opção 

de investimento a constituição de uma carteira de ações, depara-se com o 

problema da distribuição de determinada importância entre os diversos títulos 

existentes no mercado. Segundo Markowitz (1952), para compor sua carteira, o 

investidor deveria levar em consideração duas variáveis principais: o retorno 

desejado e o risco. Portanto, defende que a carteira de ações recomendada 

para um investidor é aquela que maximiza o retorno esperado e minimiza a 

variância (risco). Dessa forma, em seu trabalho intitulado Portfolio Selection, 

publicado em 1952 no Journal of Finance, criou um modelo que indica como 

obter a máxima eficiência da diversificação. 

A Teoria dos Portfólios consiste em selecionar carteiras eficientes de 

ativos que melhor atendam aos objetivos do investidor em termos de retorno 

esperado e risco. Nesse sentido, Markowitz (1952) defende que, enquanto o 

retorno esperado de um portfólio é encontrado extraindo-se à média ponderada 

dos retornos dos ativos, o risco é quantificado pela variância dos mesmos, 

devendo-se levar em consideração a covariância entre os pares de ativos. 

Carmona (2009) afirma que, apesar de o risco de uma carteira depender 

da forma como seus componentes se relacionam entre si, esse não pode ser 

eliminado, apenas reduzido, devendo-se levar em consideração se os custos 

para reduzir o risco valem à pena. Ao que Sanvicente e Bellato (2004) 

verificaram que, as carteiras dos fundos no Brasil possuem um número de 

ações excessivo, o que as leva a incorrer em custos que não são 

compensados pelos benefícios desse aumento da diversificação. Entretanto, 

Santos et al. (2004) ponderam que, geralmente, os investidores, na expectativa 
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de obter retornos superiores aos esperados, aumentam o risco de seus 

portfólios. 

 

1.1 Caracterização do Problema 

 

Os Fundos de Ações proporcionam a seus investidores uma carteira 

diversificada de ações com o objetivo de minimizar o risco e maximizar a 

rentabilidade. Geralmente indexados ao IBOVESPA, disponibilizam carteiras 

com aproximadamente 50 ações, visto que procuram replicar a carteira teórica 

do índice. No entanto, tais fundos proporcionam a seus investidores retornos 

menores que os do IBOVESPA devido aos custos de transação e despesas 

administrativas (SANVICENTE e BELLATO, 2004). 

Nesse sentido, os administradores dos Fundos de Investimento devem 

empenhar-se em trazer bons resultados ao investidor, levando em 

consideração as condições de custos do mercado, sem selecionar carteiras por 

simples imitação do que é observado em outros mercados mais desenvolvidos. 

Para tanto, tomam suas decisões de investimento segundo os princípios de 

análise denominada fundamentalista. Contudo, segundo Varga (2001), a 

proporção de investimento se dá através de procedimentos simples de seleção 

de carteira que contrariam alguns fundamentos de finanças, sem levar em 

consideração a correlação entre os ativos. 

Sanvicente e Bellato (2004) procederam a um estudo, tomando-se como 

base o artigo de Statman (1987), em que se buscou determinar o número de 

ações necessário para que uma carteira fosse suficientemente diversificada no 
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mercado brasileiro de ações. Tal estudo baseia-se na idéia de que a 

diversificação deve ser realizada enquanto os benefícios marginais excederem 

os custos administrativos e de transação (compra, venda e manutenção das 

carteiras).  

Devido à sensibilidade do número adequado de ações aos custos de 

transação e considerando-se os custos de transação existentes em um 

mercado imperfeito de capitais, o ideal seria a realização de pequena 

diversificação de carteiras. Assim, para uma diversificação ideal no mercado de 

capitais brasileiro, o número de ativos considerado para o período foi de seis 

ações, diferente do ocorrido no caso dos Estados Unidos, em que a 

diversificação adequada girou em torno de 20 a 25 ações na carteira 

(SANVICENTE e BELLATO, 2004). 

Largamente utilizado para precificar ativos, o capital asset pricing model 

(CAPM), proposto originalmente por Sharpe (1964) e Lintner (1965), defendem 

que o retorno esperado de um título está positiva e linearmente relacionado ao 

risco sistemático do título, considerando-se o mercado em equilíbrio. Nesse 

sentido, Carmona (2009, p.188) afirma que “o trabalho de Sharpe e Markowitz 

permitiu a construção da carteira ótima”. No entanto, cabe lembrar que, 

expectativas de retornos podem não se concretizar por alguns motivos, quer 

sejam premissas errôneas ou eventos imprevisíveis (CABRAL, 2002). 

Gonçalves Júnior, Pamplona e Montevechi (2002) desenvolveram uma 

metodologia para seleção de carteiras que pode ser realizada de maneira 

relativamente fácil, através da utilização de planilha eletrônica ou algum outro 

software com recursos de otimização. A referida metodologia possibilita que 
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mesmo os investidores com poucos conhecimentos do mercado de capitais 

possam selecionar carteiras que atendam suas exigências. 

A performance de carteiras pode ser avaliada sob diversas formas pelos 

pesquisadores, dependendo do modelo selecionado para o cálculo. Conforme 

afirma Oliveira Filho (2008), diversos modelos de avaliação vêm sendo 

propostos no decorrer dos anos em busca de aferir o impacto de alterações no 

grau de risco ao longo do tempo. No entanto, quando a carteira a ser avaliada 

utiliza a carteira de mercado para comparação, os modelos mais indicados são 

os derivados do CAPM (Capital Asset Pricing Model) como os índices de 

Treynor (1965), Sharpe (1966) e Jensen (1968) (Barros, Amaral e Melo, 2008). 

Nesse contexto, a pergunta norteadora deste trabalho e que será 

respondida ao final do estudo, é a seguinte: Qual a possibilidade de se 

utilizar o modelo de diversificação proposto por Markowitz, para 

selecionar carteiras representativas, a partir de Fundos de Investimentos 

em Ações, que superem seus respectivos fundos no âmbito do binômio 

risco/retorno? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a possibilidade de se utilizar o 

modelo de diversificação proposto por Markowitz, para selecionar carteiras 
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representativas, a partir de Fundos de Investimentos em Ações, que superem 

seus respectivos fundos no âmbito do binômio risco/retorno. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para que seja possível alcançar o objetivo traçado e responder ao 

questionamento de pesquisa, utilizou-se dos seguintes objetivos específicos: 

 Extrair as carteiras representativas dos Fundos de Investimento 

selecionados para análise; 

 Otimizar as carteiras representativas, através do modelo de Markowitz 

(1952); 

 Verificar o risco e o retorno dos Fundos de Investimento, bem como de 

suas respectivas carteiras representativas; 

 Analisar, através dos índices de Treynor (1965), Sharpe (1966) e Jensen 

(1968), calculados para os Fundos de Investimento e as carteiras 

representativas, se estas superam seus respectivos fundos. 

 

1.3 Justificativa 

 

A relevância do estudo encontra-se na possibilidade de utilização de 

investidores em geral e, principalmente, para os pequenos investidores, pois, 

segundo Stefanelo et al. (2008), este público tem aumentado na bolsa, em 
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busca de maior rentabilidade para suas aplicações financeiras. No entanto, 

estes investidores comumente baseiam suas escolhas de investimento 

puramente no retorno oferecido e, por terem menor acesso a técnicas e 

modelos, não levam em consideração variáveis relevantes, tais como o risco, 

eventuais taxas de ingresso e saída, ou ainda outras variáveis qualitativas, 

como a política de investimentos do fundo, as competências do gestor e a 

qualidade dos processos de gestão e controle da carteira. 

Dessa feita, busca desmistificar os Fundos de Investimento como 

principal saída para investidores que desejem diversificar seus investimentos e 

mitigar seus riscos, sem que para isso sejam submetidos aos altos custos 

incorridos com a aquisição das cotas. Pois, os Fundos se encontram como 

principal aplicação financeira do país desde 1996, ao que Moraes (2000) atesta 

que, esse fácil acesso, associado a uma escolha errada, devido a informações 

de baixa qualidade, podem refletir em resultados muito diferentes do esperado.  

Por fim, sua importância se dá por buscar propor uma maneira de 

selecionar ativos que esteja em consonância com os recentes achados 

científicos e seja condizente com a realidade dos investidores. Para Cabral 

(2002), definir o retorno com base apenas no risco, além do estabelecimento 

de metas, torna-se a estratégia mais adequada para o perfil do investidor 

comum, no longo prazo. Segundo Malkiel (1999), corroborado por Jonathan 

Clemments, colunista de finanças pessoais do Wall Street Journal, e Cabral 

(2002), dentre outros, a Teoria dos Portfólios tornou-se amplamente utilizada 

em Wall Street por sua simplicidade, e, portanto, denota-se como a mais 
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adequada para facilitar o acesso aos investimentos e manter expectativas 

futuras positivas. 

 

1.4 Hipótese 

 

Conforme exposto no objetivo, busca-se verificar as diferenças de 

desempenho entre carteiras representativas (alternativas) e seus respectivos 

fundos de investimento. Deste modo, foram elaboradas as seguintes hipóteses 

de pesquisa a serem testadas: 

 

H0: As carteiras representativas, selecionadas para pequenos 

investidores a partir dos Fundos de Investimentos em Ações, NÃO superam 

seus respectivos fundos no âmbito do binômio risco/retorno, de acordo com os 

indicadores de Treynor, Sharpe e Jensen.  

 

H1: As carteiras representativas, selecionadas para pequenos 

investidores a partir dos Fundos de Investimentos em Ações, superam seus 

respectivos fundos no âmbito do binômio risco/retorno, de acordo com os 

indicadores de Treynor, Sharpe e Jensen.  
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1.5 Delimitação do Estudo 

 

O presente trabalho será delimitado, quanto à amostra, aos 15 fundos de 

investimentos em ações IBOVESPA, ativo ou indexado, que constam na lista 

elaborada pelo Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas 

de São Paulo. Haja vista que esta lista remete-se ao ano de 2009, para efeitos 

de análise, será delimitado no espaço temporal referente ao período de 30 de 

dezembro de 2008 a 30 de dezembro de 2009. Quanto aos modelos 

quantitativos utilizados, será delimitado aos índices de Treynor, Sharpe e 

Jensen, baseados na Teoria do Mercado de Capitais. 
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2 MERCADO DE CAPITAIS 

 

O mercado de capitais é um conjunto de instituições e instrumentos que 

representam um sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários. Seu 

surgimento se deu principalmente devido ao não atendimento do mercado de 

crédito às necessidades de recursos, em condições adequadas de prazos, 

custos e exigibilidades, para financiar a atividade produtiva (PINHEIRO, 2008). 

Com o propósito de proporcionar liquidez aos títulos e viabilizar o 

processo de capitalização das empresas, o mercado de capitais tem como 

função básica possibilitar a transferência de papéis entre compradores e 

vendedores de forma impessoal (MAYO, 2008; BM&FBOVESPA, 2011). Nesse 

sentido, Gitman (2004, p. 21) defende que o mercado de capitais permite a 

realização de transações entre fornecedores e demandantes de recursos de 

longo prazo. 

Para Pinheiro (2008), o mercado de capitais, especialmente o mercado 

primário de ações, aumenta as alternativas de financiamento para as 

empresas, com o custo global reduzido e de forma democrática, além de 

configurar-se como uma importante possibilidade para diluir os riscos dos 

investimentos entre os aplicadores. Ao que Assaf Neto (2010) pondera que tal 

mercado é a mais ampla fonte de recursos para investimentos da economia. 

Por isso, para ambos os autores é fundamental para o desenvolvimento 

econômico. 

Com relação a esse desenvolvimento, o mercado de capitais no Brasil é 

pouco expressivo. Contudo, possui um potencial que implicaria em significativo 

crescimento da oferta de recursos para o desenvolvimento nos próximos anos. 
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Além disso, o desenvolvimento econômico sustentável depende da expansão 

da capacidade de produção de forma contínua, através de investimentos tanto 

em capital quanto em recursos humanos (NÓBREGA et al., 2000). 

Os mercados de capitais têm se tornado um relevante mecanismo de 

financiamento das empresas nas últimas décadas. Segundo Stefanelo et al. 

(2008), um grande número de empresas abriram capital para captar recursos 

nos últimos anos. Como subdivisão dos mercados de capitais, os mercados 

acionários, além de se constituir como uma importante opção de investimento 

para pessoas e instituições, com a globalização, vem adquirindo uma crescente 

importância no cenário financeiro internacional (BM&FBOVESPA, 2010). Essa 

ascensão se deu devido a fatores como as mudanças de natureza regulatória, 

a revolução nas telecomunicações, o aumento da liquidez global, as baixas 

taxas de juros internacionais, a redução das margens de risco (spread) e a 

busca de ativos mais rentáveis pelos investidores (AGLIETTA, 1995). 

A fim de receberem investimentos externos, os países em 

desenvolvimento buscam abrir suas economias. Conseqüentemente, quanto 

mais desenvolvida for uma economia, mais ativo será o seu mercado de 

capitais (BM&FBOVESPA, 2010). O mercado de capitais inclui emissões de 

títulos de empresas e órgãos governamentais. Pinheiro (2008) defende que o 

mercado de capitais é o meio utilizado para canalizar recursos de novos sócios 

para a realização de empreendimentos que a empresa almeje realizar. Para 

Mayo (2008), existem dois mercados que facilitam essa transferência de títulos 

existentes entre investidores: A Bolsa de Valores, que se configura como 

mercado organizado, e o Mercado de Balcão, menos formal. 
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O segmento de balcão, a negociação ocorre de forma direta entre o 

investidor e a empresa, sem intermediários financeiros, portanto, não está 

sujeito a regulamentação e ao controle das autoridades (PINHEIRO, 2008). No 

segmento institucionalizado encontra-se a espinha dorsal do mercado de 

capitais, formada pelas várias bolsas de valores. Assaf Neto (2010) define 

essas bolsas como sendo entidades jurídicas, geralmente constituídas sob a 

forma de sociedades por ações, com responsabilidades e funções de interesse 

público. O referido autor ainda reforça que tais bolsas só existem com o 

objetivo de proporcionar liquidez e agilidade às negociações dos títulos.  

Em contrapartida, de acordo com a BM&FBovespa (2010), a bolsa de 

valores tem o papel básico de oferecer um mercado para a cotação dos títulos 

nelas registrados, orientar e fiscalizar os serviços prestados por seus 

intermediários, facilitar a divulgação constante de informações sobre as 

empresas e sobre os negócios que se realizam sob seu controle, além de 

viabilizar o estímulo à poupança do grande público e o investimento em 

empresas em expansão. 

Submetidas a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários, até 1999, 

no Brasil, havia nove bolsas de valores, distribuídas pelas diversas regiões do 

país. No entanto, desde o início da década de 2000, com a assinatura dos 

acordos de integração, iniciou-se um processo de unificação destas em torno 

da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), seguindo uma tendência 

internacional (PINHEIRO, 2008; LAGIOIA, 2009). 

Em 2007, a Bovespa abriu seu capital, constituindo a Bovespa Holding 

S.A. Poucos meses depois, foi a vez da Bolsa de Mercadorias & Futuros-

BM&F S.A. No ano seguinte, estas duas companhias fundiram suas atividades 
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e, como resultado desse processo, formaram a BM&FBOVESPA S.A. – Nova 

Bolsa. A Nova Bolsa opera tanto no segmento responsável pelas negociações 

de títulos e valores mobiliários quanto no mercado de commodities 

(mercadorias) e futuros (LAGIOIA, 2009). 

O mercado de capitais brasileiro, bem como de outros países da 

América Latina e Ásia, é dito mercado emergente.  Em uma abordagem mais 

técnica, Kumar e Tsetsekos descrevem duas características basilares para os 

mercados emergentes, tais sejam: 1) dado os problemas micro estruturais, o 

fluxo de informações para os participantes é considerado inadequado; 2) 

aspectos institucionais, como a estrutura tributária, corpo legal, e outros 

(LOPES, 2002). 

Frezatti e Tavares (2003) advertem que todo tipo de investimento, em 

qualquer tipo de ativo, deve gerar um retorno sob a forma de caixa em valor 

maior no futuro. Nesse sentido, Bernardi (2002) define investimento como 

qualquer comprometimento consciente de recursos monetários, através de 

pequenas aplicações, com a finalidade de obter um fluxo de benefícios (lucro) 

ao longo de determinado período de tempo. Dessa maneira, Levy (1999) define 

investidor como o indivíduo que se dispõe a abrir mão de um consumo atual 

em busca de um consumo maior no futuro. 

O investidor em ações torna-se sócio da empresa da qual é acionista, 

participando dos seus resultados. Conversíveis em dinheiro, a qualquer tempo, 

pela negociação em bolsas de valores ou no mercado de balcão, para Lagioia 

(2009) as ações são títulos com rentabilidade variável que representam a 

menor fração do capital da sociedade anônima emitente. A rentabilidade de 

uma ação advém de duas formas: pela posse da ação, através de dividendos 
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ou participação nos resultados e benefícios concedidos pela empresa; ou pela 

venda da ação, com eventual ganho de capital (BM&FBOVESPA, 2011). 

Existem algumas formas de se investir, quais sejam individualmente ou 

de forma coletiva, como clubes e fundos de investimento. No que tange o 

investidor individual, faz-se necessário que este procure uma corretora que 

atenda suas expectativas e melhor se encaixe com os seus objetivos.  

Qualquer pessoa pode se tornar um investidor, desde que possua 

disponibilidade financeira, por menor que seja seu valor, visto que não existe 

um mínimo para se investir na Bolsa. Os valores de investimento variam em 

função do preço das ações que se deseja comprar e até mesmo da Corretora 

escolhida. Ao que Lagioia (2009) pondera ser fundamental para se prevenir dos 

riscos de prejuízos futuros, inerentes a escolha de qualquer instituição 

financeira. Ademais, corretoras e outros intermediários financeiros dispõem de 

profissionais capacitados, com os quais o investidor poderá esclarecer suas 

dúvidas e saber as tendências e oportunidades de Mercado para obter 

melhores resultados (BM&FBOVESPA, 2011). 

Corretoras são as únicas instituições financeiras habilitadas a realizar 

operações de compra e venda de ações e outros títulos na Bolsa. Portanto, 

dentre outras, sua função é de executar as ordens enviadas pelos investidores. 

Autorizadas a funcionar pelo Banco Central e pela Comissão de Valores 

Mobiliários, para escolher uma corretora que esteja de acordo com seu perfil e 

interesse, o investidor precisa saber, sobretudo, o valor que pretende investir e 

com que freqüência realizará novos investimentos (BM&FBOVESPA, 2011). A 

figura abaixo ilustra o funcionamento das corretoras. 
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Figura 1: Passos para negociação no Mercado de Capitais 

Fonte: Lagioia, 2009. 

 

Varga (2000) pondera que, é preciso observar alguns fatores como o 

perfil, a meta/objetivo e a disponibilidade financeira do investidor. Ademais, 

deve-se levar em consideração o horizonte de tempo do investimento. Dado 

que o retorno do investimento depende de fatores tais como o desempenho da 

empresa e o comportamento da economia (interna e externa), a BM&FBovespa 

(2011) aconselha que o horizonte de investimento seja de médio e longo 

prazos, quando eventuais desvalorizações das ações poderão ser revertidas.  

Não obstante, toda pessoa que efetue um investimento espera obter 

retorno (valorização do capital empregado), segurança (associação com 

empresas dinâmicas e garantia para o futuro) e liquidez (rápida disponibilidade 

do dinheiro aplicado). Cabe ao investidor definir o nível de risco ao qual está 

disposto a se expor em função da lucratividade que deseja obter 

(BM&FBOVESPA, 2011). 

Escolha uma 

corretora 

cadastrada junto 

à Bovespa 

Faça o seu 

cadastro 

Deposite os 

recursos 

necessários 

para investir 

 

Analise e 

escolha em que 

investir. 

Realize seus 

investimentos 

(por telefone ou 

pela internet) 

Acompanhe a 

liquidação da 

operação (*) 

(*) A corretora credita as ações adquiridas pelo investidor em sua conta de custódia, na CBLC. A 
liquidação da operação pode ser acompanhada por meio de avisos de negociação emitidos pela 
própria Bovespa e por extratos emitidos pela CBLC. 
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Ademais, sobre qualquer operação de compra e venda de ações incidem 

taxas cobradas tanto pela Bolsa de Valores quanto pelos intermediários 

financeiros (corretoras, bancos de investimento, etc.) que, geralmente, variam 

em função do valor da aplicação. Contudo, Mokkhavesa e Atkinson (2002) 

ressaltam que a maneira de especificar os custos de transação irá variar de 

corretor para corretor; podendo ser um valor fixo por transação, independente 

do montante transacionado ou uma porcentagem fixa sobre a operação. 

Os principais custos de transação são: Taxa de Corretagem – cobrada 

pela intermediação das operações, incide sobre o montante das ordens de 

compra e venda executadas pelo investidor e varia de acordo com o valor da 

operação; Emolumentos – divide-se em Taxa de Liquidação (cobrada pela 

CBLC) e Taxa de Negociação (cobrada pela Bovespa), refere-se ao valor pago 

pela realização das transações; e Taxa de Custódia – cobrada pela instituição 

que guarda e administra as ações, varia de acordo com o valor aplicado, 

podendo ainda não ser cobrado pela corretora escolhida (LAGIOIA, 2009). 
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3 FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Os Fundos de Investimento representam uma importante opção de 

investimento. Existentes desde o século XIX (ANBID, 2011), o primeiro fundo 

surgiu na Bélgica, em 1922, expandindo-se em seguida por toda Europa, na 

Holanda, França e Inglaterra, até chegar aos Estados Unidos, em 1924, já no 

Brasil, o primeiro fundo formou-se em 1957. Em 1967 nasce a ANBID - 

Associação Nacional dos Bancos de Investimento, contudo, só em meados de 

1981, após a criação de diversos fundos e da expansão dos mesmos, que essa 

indústria torna-se uma opção a mais para a aplicação de recursos de pessoas 

físicas e jurídicas (MORAES, 2000). 

Constituídos mediante reunião de recursos de um conjunto de 

investidores através da emissão de cotas, com o objetivo de obter ganhos 

financeiros a partir da aquisição de uma carteira de títulos ou valores 

mobiliários, os Fundos de Investimento permitem que seus administradores e 

profissionais auxiliem os investidores na aplicação em uma cesta de ativos. 

Esta carteira pode ser composta por diversos tipos de ativos como títulos 

públicos, ações, derivativos, commodities, entre outros, diversificando assim o 

risco (ANBID, 2011).  

Tais definições e especificidades só foram tratadas em legislação em 

1970, através da resolução n°145. Esta legislação determinou que Bancos de 

Investimento, Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento e 

Sociedades Corretoras podiam administrar carteiras de fundos de investimento. 

Anteriormente, os fundos só haviam sido mencionados em 1965, pela Lei n° 
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4.728, lei do Mercado de Capitais que determinava que apenas as Sociedades 

de Investimento podiam administrar fundos (Andrezo e Lima, 1999). 

Com a aceitação e o crescimento do mercado de fundos, muitas 

instituições de investimento passaram a criar opções que busquem atender as 

necessidades de investidores cada vez mais peculiares, com perfis de risco, 

retorno e liquidez não atendidos pelas instituições que estão no mercado há 

muito tempo. Uma vez que, inicialmente, estas instituições optavam por atingir 

um público mais amplo. No entanto, este crescimento leva a uma necessidade 

de se dedicar um maior tempo na escolha do fundo e da instituição 

administradora, visando não incorrer em prejuízos e possíveis arrependimentos 

(MORAES, 2000). 

Atualmente, os Fundos de Investimento funcionam sob regulamentação 

da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), órgão responsável pela sua 

autorização, regulação e fiscalização. A Instrução nº 409 do referido órgão 

dispõe sobre as normas gerais que regem a constituição, a administração, o 

funcionamento e a divulgação de informações dos fundos. De acordo com a 

referida instrução, em seu artigo 92, os fundos são classificados, conforme a 

composição do seu patrimônio, em: 

 Fundo de Curto Prazo: prazo médio da carteira inferior a 60 (sessenta 

dias); 

 Fundo Referenciado: devem identificar em sua denominação o seu 

indicador de desempenho; 
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 Fundo de Renda Fixa: deverá possuir, no mínimo, 80% (oitenta por 

cento) da carteira em ativos relacionados ao fator de risco que dá nome 

a classe; 

 Fundo de Ações: deverá possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por 

cento) da carteira em ações admitidas à negociação no mercado à vista 

de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado; 

 Fundo Cambial: deverá possuir, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da 

carteira em ativos relacionados ao fator de risco que dá nome a classe; 

 Fundo de Dívida Externa: deverá aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por 

cento) de seu patrimônio líquido em títulos representativos da dívida 

externa de responsabilidade da União; 

 Fundo Multimercado: devem possuir políticas de investimento que 

envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração 

em nenhum fator em especial. 

Os Fundos de Investimento são classificados conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro1: Classificação dos Fundos de Investimentos 

CATEGORIA TIPO RISCOS 

Curto Prazo 

Curto Prazo 

DI/SELIC 

Aplicação Automática 

Referenciados Referenciado DI Indexador de Referência 
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Referenciado Outros 

Renda Fixa 

Renda Fixa 

Juros Mercado Doméstico+ 

Índice de Preços + 

Alavancagem 

Renda Fixa Média e Alto Risco 

Juros Mercado Doméstico+ 

Crédito + Índice de Preços + 

Alavancagem 

Multimercados 

Long and short- Neutro Renda Variável + Alavancagem 

Long and Short –Direcional Renda Variável + Alavancagem 

Multimercados Macro 

Diversas classes de ativos + 

alavancagem 

Multimercados Trading 

Multimercados 

Multiestratégia 

Multimercados Multigestor 

Multimercados Juros e Moedas 

Multimercados Estratégia 

Específica 

Balanceados 

Diversas classes de ativos 

Capital Protegido 

Investimentos no 

Exterior 
Investimento no Exterior 

Títulos da dívida externa e a 

taxa de câmbio 

Ações 

Ações IBOVESPA Indexado Índice de Referência 

Ações IBOVESPA Ativo 
Índice de Referência + 

alavancagem 
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Ações IBrX Indexado Índice de Referência 

Ações IBrX Ativo 
Índice de Referência + 

Alavancagem 

Ações Setoriais Renda Variável 

Ações Livres Renda Variável + Alavancagem 

Fundos Fechados de Ações Renda Variável 

Cambial 

Cambial Dólar 

Moeda de Referência 

Cambial Euro 

Fonte: ANBID 

 

Os Fundos de Investimento em Ações representam uma opção mais 

arriscada, contudo garantem um bom retorno no longo prazo. Dentre esses 

fundos, encontram-se o investimento em fundos de ações IBOVESPA, 

indexado e ativo. Nos Fundos de Ações IBOVESPA indexados, o gestor do 

fundo busca replicar a rentabilidade obtida por determinado índice de ações, no 

caso o índice IBOVESPA. São fundos não alavancados e são regulamentados 

pelo Banco Central do Brasil (BACEN) ou pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM).  

Os Fundos de Ações IBOVESPA ativos, também regulamentados pelos 

mesmos órgãos, possuem como objetivo superar a rentabilidade IBOVESPA, 

para tanto utilizam um perfil mais agressivo de investimento e alavancagem.  

Conforme Leal, Silva e Ribeiro (2002) a alavancagem está ligada a 

possibilidade de se perder o patrimônio superior ao patrimônio do fundo, 

desconsiderando-se casos de declínio nos ativos do fundo. 
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Em outras palavras, alavancagem é a possibilidade de se obter recursos 

adicionais para investir mais do que sua disponibilidade momentânea. 

Ilustrando, caso um investidor queira comprar R$ 100 mil em determinado título 

do mercado e disponha apenas de R$ 80 mil. Tendo, este mesmo investidor, 

expectativas de retorno positivas, caso deseje alavancar seu investimento, irá 

conseguir dinheiro adicional para cobrir a diferença e realizar a operação. No 

entanto, a ação pode valorizar (concretizando sua previsão e gerando um 

retorno suficiente para pagar o empréstimo e lucrar), ou desvalorizar (fazendo 

com que o investidor necessite de mais crédito para cobrir o prejuízo). 

Apesar dos reflexos da crise financeira, os fundos continuam sendo uma 

boa alternativa para os investidores, pois, apresentaram desempenho 

satisfatório, além de manter suas perspectivas positivas. Conforme o gráfico 

abaixo, os Fundos de Investimento, como um todo, são a melhor aplicação 

financeira do país. 

 

Gráfico 1: Aplicações Financeiras no Brasil (em milhões) 

 

Fonte: Bacen (Indicadores Econômicos) 
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O Patrimônio Líquido dos fundos brasileiros em abril de 2011, segundo 

dados da ANBID, somou R$ 1.595.396,90. Nessa data, os Fundos de 

Investimento em ações representavam o 5° no ranking de participação, com 

10,49% do total do PL. Os Fundos IBOVESPA (ativo e indexado), juntos, 

somavam 1,2% dessa participação, após os Fundos Fechados e de Ações 

Livres, com 3,83% e 2,46%, respectivamente. A necessidade de analisar a 

performance dos fundos de investimentos surge de sua representatividade no 

mercado de capitais brasileiro. 

Segundo Moraes (2000), a avaliação quantitativa é a mais frequente e 

leva em consideração as variáveis de risco e retorno do fundo, além dos 

parâmetros de mercado (ativo livre de risco, benchmarks...). Os indicadores 

mais utilizados em análises quantitativas são: o Índice de Sharpe, o Índice de 

Treynor e o Índice de Jensen. 
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4 TEORIA DOS PORTFÓLIOS 

 

Harry Markowitz em seu trabalho Portfolio Selection (1952) foi o pioneiro 

na formulação e desenvolvimento da teoria de diversificação de investimentos 

visando obter a máxima eficiência. Este trabalho, publicado em 1952 no 

Journal of Finance, garantiu ao mesmo o Prêmio Nobel da Economia.  

Assaf Neto (2010) enfatiza que a preocupação maior nas decisões de 

investimentos em situação de incerteza é expressar as preferências do 

investidor no binômio risco/retorno inerente a toda alternativa financeira. Nesse 

sentido, Pereira (2007) destaca ser necessário garantir segurança, liquidez e 

rentabilidade ao capital a ser investido; e defende que a diversificação é uma 

maneira de se garantir esta visão. 

De acordo com a Teoria dos Portfólios, o risco do ativo mantido fora de 

uma carteira é diferente de seu risco quando incluído na mesma. Para 

Markowitz (1952), enquanto o retorno esperado de um portfólio corresponde à 

média ponderada dos retornos individuais de cada ativo pela sua respectiva 

participação na carteira, a variância depende da covariância entre os pares de 

ativos, que, conseqüentemente, depende de como esses ativos estão 

correlacionados entre si, conforme pode ser observado nas equações (1) e (2) 

abaixo: 
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Onde, 

E – Retorno esperado da carteira; 

V – Variância da carteira; 

n – Número total de ativos que compõem a carteira; 

Ri – Retorno esperado do ativo i; 

Wi/Wj – Proporção do capital total investido no ativo i/j. 

σij – Covariância entre o par de ativos se i diferente de j e variância se i 

igual a j. 

 

A Teoria dos Portfólios auxilia na construção de uma carteira “ótima” de 

títulos baseada na minimização do risco, sendo este quantificado pela variância 

dos retornos dos mesmos. Assaf Neto (2010) destaca que esta carteira de 

variância mínima também é conhecida por carteira de mercado, podendo ser 

representada no Brasil pela carteira de ações Bovespa.  Para Markowitz (1952) 

a composição de uma carteira possui dois elementos de incertezas que seriam 

as principais variáveis consideradas; o retorno esperado (fator desejável pelo 

investidor) e o risco, que seria a variância deste retorno (fator indesejável) 

(CASTRO JUNIOR e FAMÁ, 2002). 

A importância do risco destaca-se na avaliação dos investimentos, 

evidenciando que a maximização do valor esperado não deve ser o único 

elemento a ser perseguido. É necessário mensurar corretamente a 

performance e principalmente ajustar o retorno ao risco incorrido para obtê-lo 

(SECURATO, 2001). 
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A Teoria dos Portfólios influenciou profundamente a Teoria das Finanças 

ao expor a diversificação nas decisões de investimento, seguindo a crença 

popular de que não se deve colocar todos os ovos em uma única cesta. 

Demonstra que através dela o risco pode ser reduzido sem alterar o retorno 

esperado do portfólio (OLIVEIRA FILHO, 2008). 

Com a diversificação do investimento, mesmo que o capital total sofra 

redução devido a acontecimentos que afetam alguns ativos que compõe a 

carteira, os outros ativos podem reduzir as perdas totais. Da mesma forma uma 

notícia positiva que eleve o valor de somente um ativo, os outros ativos que 

não foram afetados compensarão os ganhos (GONÇALVES JR, PAMPLONA e 

MONTEVECHI, 2002).  

O efeito de novos ativos incorporados varia em função de quais ativos 

são incluídos a priori (OLIVEIRA FILHO, 2008). Contudo, elevando de uma 

maneira diversificada o número de títulos, o risco será amenizado até certo 

ponto, pois carteiras bem diversificadas costumam manter certo grau de risco, 

impossível de ser eliminado pela diversificação, denominado risco sistemático, 

ou seja, aquele que todo o setor econômico está sujeito (ASSAF NETO, 2010).  

Em geral, quanto mais diversificada for a carteira, menor serão os níveis 

de risco diversificável. No entanto, visto que o processo de diversificação 

possui um custo, Mayshar (1979) desenvolveu um modelo onde demonstrou 

que a melhor estratégia na seleção de carteiras é limitar a diversificação. 

Ressaltou ainda que os custos de transação explicam porque os investidores 

possuem apenas um número restrito de ações, em vez de todas as ações 

disponíveis. Nesse sentido, Sanvicente e Bellato (2004) ressaltam que a 
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diversificação deve ser realizada enquanto os benefícios marginais (redução 

dos riscos) excederem os custos administrativos e de transação (compra, 

venda e manutenção das carteiras).  

A Teoria dos Portfólios utiliza apenas o valor esperado, a variância e a 

covariância dos retornos dos ativos que compõem a carteira e consiste em 

selecionar carteiras eficientes de ativos que melhor atendam aos objetivos do 

investidor em termos de retorno esperado e risco (MARKOWITZ, 1952). Dessa 

forma, a teoria do portfólio visa compensar o risco e o retorno esperado para 

encontrar a melhor carteira de ativos e passivos (BODIE, KANE e MARCUS, 

2000). Portanto, objetiva alocar ativos de forma que se maximize o prêmio por 

unidade de risco (CAMPBELL et al., 2001). 

 

4.1 Risco e Retorno  

 

Um investimento é feito na expectativa de obtenção de retorno, quer seja 

por um fluxo do rendimento (juros), quer seja pela valorização do capital. Esse 

retorno esperado é tido como motivador para exposição ao risco e depende da 

expectativa do investidor e da probabilidade da ocorrência desta (MAYO, 

2008). De acordo com Damodaran (2004) à medida que os investidores 

compram ativos e esperam obter retornos, pode haver uma diferença entre os 

retornos reais e os retornos esperados. Nessa diferença dos retornos está a 

fonte de risco. 

Markowitz (1952), no desenvolvimento de sua teoria, preconizou o risco 

como sendo a variância ou o desvio em relação a uma média dos possíveis 
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resultados. Segundo Pereira (2007), esta medida de risco está associada ao 

fato de se acreditar que uma empresa que consegue manter seus retornos 

mais ou menos constantes ao longo do tempo, possui uma previsibilidade 

maior em relação a um possível retorno futuro. Ao contrário, uma empresa que 

mantém variabilidade maior de seus retornos, em relação a anterior, 

apresentará, consequentemente, uma incerteza (risco) maior no que se refere 

à expectativa futura. 

Para Weston e Brigham (2000), uma definição simples de risco é a que o 

considera como a probabilidade de que algum acontecimento não esperado 

venha a ocorrer. Portanto, Damodaran (2004) entende que o risco nas finanças 

possui uma definição mais ampla e não somente como resultados negativos. O 

referido autor, corroborado por Mineto (2005), entende que o risco está 

associado à probabilidade de receber um retorno inesperado em relação a um 

investimento, no entanto, não inclui apenas as perdas, mas também os 

retornos mais altos. 

Dessa forma, para Assaf Neto (2010), uma situação de risco ocorre 

quando a incerteza pode ser quantificada através de uma distribuição de 

probabilidades dos diversos resultados previstos. Portanto, o risco de um ativo 

qualquer pode ser mensurado pelo grau de dispersão dos retornos em relação 

à média, observando-se a variabilidade dos retornos projetados em torno do 

retorno esperado (ASSAF NETO, 2006). Contudo, para um investidor, o risco 

de um ativo deve ser representado pelo risco que este ativo acrescenta ao 

portfólio (SHARPE, 1964). 
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As fontes de risco podem ser identificadas e são classificadas, 

comumente, como diversificável e não diversificável. O risco diversificável é 

inerente a cada ativo, sendo, portanto, associado à empresa específica, não 

atingindo as demais. Já o risco não diversificável surge em função de todo o 

mercado e atinge muitos ou todos os investimentos. Securato (2001) corrobora 

com a idéia conceituando que risco conjuntural ou sistemático é aquele 

atribuído a fatores de mercado que afetam todas as empresas e o risco próprio 

é aquele atribuído a eventos específicos da empresa. Para Assaf Neto (2010) a 

avaliação do risco de uma empresa abrange seu risco total: econômico e 

financeiro. O risco econômico é de natureza conjuntural da economia, 

tecnologia, mercado. Já o risco financeiro está relacionado ao seu risco próprio, 

endividamento, capacidade de pagamento, decisões de ativos. 

O risco sistemático, relacionado a todos os investimentos negociados no 

mercado, são de natureza política, econômica e social. Este risco não pode ser 

eliminado de uma carteira, devido ao fato de que todos ativos são afetados, 

embora alguns com mais intensidade e outros menos. Os principais eventos 

que podem influenciar são as taxas de juros, o processo inflacionário, a 

situação política e o comportamento das cotações no mercado de títulos. Por 

mais que a diversificação suavize de forma considerável o risco de uma 

carteira ela não conseguirá reduzi-lo a zero, pois o risco de mercado está 

intrínseco a todos os investimentos. Contudo, o processo de diversificação é 

uma medida estratégica imprescindível em um ambiente que possui condições 

de incerteza (MINETO, 2005; MACEDO JR, 2003; ASSAF NETO, 2006).  
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O risco não sistemático corresponde à parcela do risco que depende 

exclusivamente de cada empresa e atinge um ou um pequeno grupo especifico 

de ativos. Dentre os itens que podem afetar o desempenho da organização 

tem-se, a estrutura do capital, seus passivos, qualidade da administração. Esse 

risco pode ser reduzido com a diversificação, compondo uma carteira que 

contenha a menor correlação possível entre si. (MINETO, 2005; MACEDO JR, 

2003; ASSAF NETO, 2006). O gráfico abaixo demonstra os efeitos da 

diversificação: 

 

Gráfico 2: Risco X Diversificação 

 

Fonte: Bruni, Fuentes e Fama (1998) 

 

Apesar da correspondência positiva entre o risco e retorno, Gonçalves Jr 

e Gonçalves (2006) ressaltam que um investidor deve buscar o máximo retorno 

possível de seu investimento a níveis de risco aceitáveis. Além de selecionar 

os ativos buscando uma combinação ótima é necessário observar como os 

ativos da carteira se correlacionam ou covariam entre si. Bruni, Fuentes e 
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Fama (1998) reforçam a importância desses dois itens ao afirmar que 

Markowitz liquidou as concepções ingênuas da diversificação, pois se existir 

forte e positiva correlação entre os ativos, os vários cestos imaginários da 

diversificação se comportariam como um único cesto. O risco conjunto envolve, 

além da análise dos ativos individuais, considerações sobre as covariâncias 

dos ativos, calculadas de dois a dois ativos. Afirmam que antes do trabalho 

pioneiro de Markowitz, o raciocínio intuitivo associava a relação entre risco e 

retorno a uma reta, como se os ativos fossem perfeitamente correlacionados. 

 

Gráfico 3: Risco e Retorno em função da correlação 

Fonte: Gonçalvez Júnior, Pamplona e Montevechi (2002) 
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De acordo com Gonçalves Júnior, Pamplona e Montevechi (2002), no 

modelo de Markowitz, a variância da carteira depende da covariância entre os 

pares de ativos. Para Assaf Neto (2010) a covariância visa identificar como dois 

ativos se inter-relacionam, ou seja, como as variáveis se afastam ao mesmo 

tempo de seus valores médios, caso dois ativos possuam associações 

positivas com covariância maior que zero, admite-se que suas taxas de retorno 

possuem a mesma tendência. Já a correlação indica a maneira que as 

variáveis se movem em conjunto. Portanto o autor conclui que a redução do 

risco de uma carteira pode ser promovida pela seleção de ativos que 

mantenham alguma relação inversa entre si, ou seja, baixa correlação e 

covariância, ressaltando que o objetivo da diversificação é estabelecer uma 

combinação que minimize o risco do portfólio. 

 

4.2 Seleção e Otimização de Carteiras 

 

Segundo Francis (1993) uma carteira pode conter uma elevada taxa de 

retorno, porém um elevado grau de risco como também pode apresentar um 

pequeno grau de risco e um baixo retorno, tornando-se assim inaceitável. 

Conforme Assaf Neto (2010) o investidor racional deverá escolher a otimização 

de sua carteira, isto é, optar pela combinação que maximiza a taxa de retorno 

por unidade de risco possível.  

A fronteira eficiente indica cada retorno esperado e o risco resultante de 

cada investimento. Segundo Bodie, Kane e Marcus (2000), a combinação de 

todos os ativos com risco resultaria em uma curva, denominada fronteira 
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eficiente, na qual seria possível detectar o conjunto de carteiras com a melhor 

relação entre risco e retorno. Nesse sentido, Markowitz (1952) defende que, 

para uma carteira ser considerada eficiente, dada uma determinada taxa de 

retorno, não existe outra com menor risco; ou para certo desvio-padrão, não 

existe outra carteira com maior taxa de retorno. 

Complementando o pensamento de Markowitz (1952), Bruni, Fuentes e 

Famá (1998) defendem que a existência de um conjunto de oportunidades de 

investimentos que otimiza a relação risco e retorno, está sujeita a duas 

restrições: (1) dado um nível de risco, não existe carteira com maior retorno; e 

(2) dado um nível de retorno, não existe carteira com menor risco. Ao que 

Carmona (2009, p.188) afirma: “o trabalho de Sharpe e Markowitz permitiu a 

construção da carteira ótima”. 

Em ouras palavras, Markowitz (1952) e Sharpe (1963) ao desenvolver as 

metodologias da diversificação de investimentos possibilitaram estimar e 

regular o risco. Amplamente utilizadas e fonte de alguns estudos, essas 

metodologias permitem aumentar o retorno esperado mantendo-se os níveis de 

risco iguais ou inferiores ao risco individual de cada ativo (PEREIRA, 2007). 

Para Chan, Karceskin e Lakonishok (1999) o conceito de otimização de 

carteira de mínima variância forma a espinha dorsal da teoria moderna de 

portfólio. No entanto, pondera que as técnicas de otimização passaram a ser 

amplamente usadas apenas recentemente, devido à ênfase na gestão do risco. 

Para os referidos autores, as técnicas que utilizam o conceito de covariância 

têm sido extensivamente utilizadas na modelagem do comportamento dos 

retornos esperados. 
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Figueiredo et al. (2000), através do test t, verificaram resultados 

melhores para as médias de rentabilidade das carteiras em que aplicou as 

metodologias de Markowitz e Sharpe do que para o IBOVESPA, para o ano de 

1999, no Mercado Brasileiro de Ações. 

Leal, Silva e Ribeiro (2002) concentrou seus estudos em Fundos de 

Pensão Brasileiros com o objetivo de obter um modelo de otimização baseado 

na teoria de Markowitz no período de 1996 a 2000, utilizando uma simulação 

de Monte Carlo de fronteiras eficientes. Os autores chegaram a conclusão que, 

para o período analisado, os fundos se situaram na região de fronteiras 

estatisticamente eficientes em apenas 2 anos (1999 e 2000). 

Pereira (2007), utilizando-se do teste t de Student, buscou analisar a 

possibilidade das carteiras dos fundos de investimento em ações superarem as 

carteiras formadas segundo a alocação ótima de ativos proposta por 

Markowitz, durante o período de janeiro a dezembro de 2005, e chegou a 

conclusão que a performance obtida pela alocação ótima e a obtida pela 

composição das carteiras administradas pelos fundos de investimento em 

ações são bastante semelhantes. 

Baggio et al. (2009) buscaram verificar a capacidade dos modelos 

financeiros teóricos de gestão de carteiras auxiliar na obtenção de retornos 

anormais no mercado acionário brasileiro. Para tanto, aplicaram a Teoria de 

Carteiras e o CAPM no período de Janeiro a Junho de 2007 e concluíram que 

os dois modelos apresentados contribuem para uma rentabilidade anormal com 

uma variância inferior, quando comparados ao IBOVESPA. 
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Marinho e Carmona (2010), aplicou a metodologia de Markowitz na 

seleção de uma carteira com ações do Índice de Governança Corporativa e 

verificaram que a carteira selecionada IGC domina a carteira teórica do IGC e 

do IBOVESPA, respectivamente, ou seja, possui o menor risco contido por 

cada retorno adicional. 

Gonçalves Júnior, Pamplona e Montevechi (2002) afirmam que as 

técnicas de otimização são um auxílio importante na hora de decidir pela 

diversificação de um investimento. Contudo, Pereira (2007) ressalta que a 

escolha da carteira eficiente deve apresentar uma função utilidade para o 

investidor, gerando assim satisfação e possibilidade de benefícios futuros a 

partir de sacrifícios presentes.  

Cabral (2002) define a alocação de ativos como um processo decisório 

no qual o investidor define a maneira como irá aplicar seus recursos em ativos 

no mercado financeiro. Assim, a partir de combinações eficientes, o investidor 

irá eleger seu portfólio conforme as alternativas mais atraentes. Portanto, de 

acordo com Carmona (2009) e Assaf Neto (2010), o processo de avaliação 

para escolha de uma carteira envolve a análise dos títulos individualmente, a 

análise de carteiras e a seleção de carteiras. 

A análise das ações leva em consideração uma série de indicadores 

econômico-financeiros das empresas e o retorno de seus títulos negociados 

em bolsa de valores. Nessa etapa procura-se fazer inferências sobre as 

perspectivas futuras das empresas, a fim de inclui-las ou não na lista de 

possíveis ações a formar sua carteira. Hand e Green (2011) estudaram a 

importância econômica que um investidor pode extrair das demonstrações 
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financeiras em termos de otimização de uma carteira de ações nos EUA. Para 

tanto, aplicaram o método paramétrico de Brandt, Santa-Clara, e Valkanov 

(2009) e concluíram que a informação contábil pode ser valiosa para os 

investidores, pois parecem ser economicamente importantes na otimização de 

carteiras. 

Posteriormente, na análise de carteiras procura-se avaliar o retorno 

esperado e o risco do conjunto de ativos selecionados, visando determinar um 

conjunto de carteiras consideradas eficientes. E, por fim, a seleção da carteira 

ótima busca identificar a melhor combinação de ativos, entre as inúmeras 

carteiras que podem ser formadas com os ativos disponíveis. Cabe denotar 

que a carteira ótima pode variar para cada investidor, pois, alguns investidores 

selecionam carteiras com perspectivas de oferecer altos retornos, 

consequentemente associadas a elevados riscos, enquanto outros preferem 

incorrer em menores riscos, embora com menores retornos. 

Com o crescimento da indústria de Fundos de Investimento e sua 

inclusão como opção a mais para a aplicação de recursos de pessoas físicas e 

jurídicas, surgiu uma necessidade específica em sua seleção. Segundo Santos 

et al (2004), o processo de escolha do fundo é segmentado em duas 

perspectivas. Na primeira, analisa-se a capacidade do gestor em agregar valor 

à carteira do fundo de investimento através de Índices Baseados na Teoria do 

Mercado de Capitais. Já na segunda, observa-se a adequação dos objetivos do 

investidor com os objetivos da carteira, sendo, por isso, carregada de 

subjetividade, uma vez que depende de função utilidade de cada investidor. 
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta sessão trata do método, bem como dos instrumentos de pesquisa 

utilizados para a coleta e análise de dados, a fim de se atingir o objetivo 

proposto. 

 

5.1 População e Amostra 

 

Delimitaram-se como população alvo do estudo os Fundos de 

Investimento em Ações que utilizam como Índice de Referência o IBOVESPA. 

Assim, para efeito de análise e tratamento dos dados, foram considerados na 

amostra, os 15 fundos de investimento em ações IBOVESPA, ativo ou 

indexado, listados pelo Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio 

Vargas de São Paulo, conforme tabela abaixo. 

 

Quadro 2: Lista dos Fundos de Investimento em Ações IBOVESPA 

selecionados 

1 ALFA SPECIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA IBOVESPA ATIVO 

3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA IBOVESPA 

4 CREDIT SUISSE "FIG" PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 

5 FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR JAGUAR AÇÕES 

6 UNIBANCO STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES 

7 ITAÚ CARTEIRA LIVRE AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO 

8 UNIBANCO BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

9 PERFIN INFINITY EQUITY BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 
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10 RIO VERDE FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 

11 SAFRA ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 

12 SAFRA INDICIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 

13 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES 

14 BTG PACTUAL ANDRÔMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 

15 XP INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 

Fonte: Dados da pesquisa, extraídos de VOCÊ S/A (2010). 

 

5.2 Procedimentos Técnicos e Coleta de Dados 

 

Para fundamentar com consistência as constatações empíricas, 

preliminarmente foi utilizado o proceder metodológico de pesquisa bibliográfico-

documental de caráter exploratório, visando colocar o pesquisador em contato 

direto com o que foi escrito sobre a temática em estudo (MARCONI E 

LAKATOS, 2006).  

Os testes empíricos foram realizados com base na composição das 

carteiras dos Fundos de Investimento em Ações selecionados e da proporção 

relativa ao capital investido em cada ativo. Dessa forma, procedeu-se ao 

levantamento, no site da CVM, dos ativos que compunham as carteiras de 

janeiro e dezembro de 2009, bem como de suas respectivas participações, 

para cada fundo selecionado. De posse dessas informações, foram montadas 

as carteiras dos Fundos de Investimento com as ações que se mantiveram no 

portfólio para ambos os períodos em análise, considerando-se suas respectivas 

participações iguais as do período final. 

Com o auxílio da planilha eletrônica Excel, utilizando-se do modelo de 

Markowitz (1952) e da metodologia desenvolvida por Gonçalves Júnior, 
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Pamplona e Montevechi (2002), procederam-se o cálculo dos retornos diários 

de cada ativo da amostra, utilizando-se da equação (3), a partir da matriz de 

retornos históricos. Para tanto, foram coletadas as cotações diárias das ações 

que compunham as carteiras de cada fundo de investimento, no período de 30 

de dezembro de 2008 a 30 de dezembro de 2009, no banco de dados da 

Economática S.A.  

 

anteriorCotaçãodia

anteriorCotaçãodiaiaCotaçãodod
otornodiári


Re   (3) 

 

Calcularam-se as matrizes de covariâncias de cada fundo, utilizando-se 

da ferramenta análise de dados, através do histórico de retorno de todos os 

ativos que compõem as carteiras. Além de calcular o retorno médio de cada 

ativo através da utilização da função [MÉDIA]. Assim, com a proporção do 

capital total dos fundos investido em cada ativo, foi calculada a contribuição do 

retorno e da variância de cada ativo à carteira do fundo, de acordo com as 

equações do modelo de Markowitz (1) e (2). Foi calculada, ainda, a variância, o 

desvio-padrão e o retorno médio de cada fundo (para calcular a variância e o 

desvio-padrão através do histórico de retornos, foi utilizada a função [VARP] e 

[DESVPAD], respectivamente). 

De acordo com o estudo de Sanvicente e Bellato (2004), o limite 

encontrado para que uma carteira fosse considerada suficientemente 

diversificada no mercado de capitais brasileiro foi de seis ações. Portanto, 

foram selecionadas as seis ações com menor grau de correlação entre si para 
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compor cada portfólio alternativo dos Fundos de Investimento estudados.  Para 

selecionar os ativos através da correlação, calcularam-se as matrizes de 

correlação das ações que compunham as carteiras dos fundos, para cada 

fundo (com o auxílio da ferramenta de análise de dados). 

A fim de analisar as carteiras alternativas, foram calculadas as matrizes 

de covariâncias de cada carteira, além do retorno médio de cada ativo. Assim, 

de posse das variáveis de decisão básicas, partiram-se para o cálculo da 

porcentagem de participação de cada ativo nessas carteiras. 

Inicialmente foram montadas carteiras com suas composições 

distribuídas igualmente entre todos os ativos que a compunham. Através 

dessas proporções, foram calculadas a contribuição do retorno e da variância 

de cada ativo à carteira. Calcularam-se, ainda, a variância, o desvio-padrão e o 

retorno médio desta carteira não otimizada. 

Para encontrar a participação de cada ativo, a fim de otimizar a carteira 

representativa, utilizaram-se do SOLVER (ferramenta do Excel que possui 

recurso de otimização a partir da aplicação da programação linear), a fim de 

maximizar seu retorno. Portanto, determinara-se como restrições para o cálculo 

da participação:  

 Variância menor ou igual a do Índice de Referência (IBOVESPA);  

 Participação individual de cada ativo maior ou igual a 1%; e  

 Soma das participações igual a 100%.  
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Tem-se que as variáveis controladas serão o Retorno da carteira, o 

Risco ou Variância da carteira e as Participações individuais. Abaixo pode-se 

observar a tela do Solver no Excel: 

 

Figura 2: Tela do Solver 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.3 Tratamento dos Dados Coletados 

 

A análise dos dados foi feita através da aplicação de três modelos 

quantitativos largamente utilizados na avaliação de desempenho de portfólios, 

os índices de Jensen, Sharpe e Treynor, para verificar a performance dessas 

carteiras representativas propostas a partir dos Fundos de Investimento em 

Ações, através do modelo de Markowitz, em comparação com seus respectivos 

Fundos. Como proxies da taxa livre de risco e da carteira de mercado foram 

utilizadas a SELIC e o IBOVESPA, respectivamente. 
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5.3.1 Técnicas Quantitativas de Avaliação de Desempenho de Carteiras 

 

De acordo com Securato (2001), o primeiro conceito utilizado para 

avaliação de desempenho de fundos foi o de rentabilidade, contudo, Markowitz 

(1952), a partir de sua Teoria dos Portfólios, introduziu o conceito de risco na 

avaliação de investimentos. Nesse sentido, Gitman (1997) defende que 

decisões financeiras importantes devem ser vistas em termos de risco e retorno 

esperados, além de considerar o impacto dessa combinação sobre o preço do 

ativo. Portanto, a avaliação de performance busca determinar a escolha de um 

ativo a partir do retorno ajustado ao risco incorrido para obtê-lo (SECURATO,  

2001).  

Segundo Oda (2000) e Securato (2001), os índices desenvolvidos para a 

avaliação de desempenho de portfólios encontrados na literatura podem ser 

divididos em três grupos básicos, de acordo com a metodologia adotava para 

ajustar o nível de risco: 

 Índices baseados na Teoria do Mercado de Capitais – aqueles em que o 

risco é representado pelo desvio-padrão e pelo beta.   

 Índices baseados em benchmarks – aqueles em que o risco é 

representado pela diferença de retorno em relação à referência 

estabelecida;  

 Índices baseados em risco de perda – aqueles que utilizam medidas 

assimétricas de risco. 
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Santos et al. (2004), afirmam que os trabalhos de Treynor (1965), 

Sharpe (1966) e Jensen (1968) formalizaram estatisticamente a importância da 

relação risco x retorno nos modelos de avaliação de performance de 

investimentos. Esses índices são baseados na Teoria do Mercado de Capitais 

e serão apresentados e discutidos a seguir. 

 

5.3.1.1 Índice de Treynor (1965) 

 

Jack Treynor (1965) foi um dos primeiros estudiosos a tratar da 

avaliação da qualidade dos administradores de carteira. Por assumir que a 

carteira de um fundo era bem diversificada, não se preocupou muito com o 

conceito de diversificação. Contudo, parte da Hipótese de Mercados Eficientes 

(HME), e acredita no pressuposto de que alguns administradores não têm 

acesso a informações privilegiadas (OLIVEIRA FILHO, 2008; BARROS, 

AMARAL e MELO, 2010; LIMA, 2008). 

Treynor estava interessado em medir a performance que se aplicasse a 

todos os investidores, indiferente da preferência de risco. Portanto, utilizou o 

conceito de risco sistemático para medir a performance de fundos e formulou o 

primeiro índice capaz de medir a performance da carteira que inclui o seu risco, 

além de postular dois componentes de risco (LIMA, 2008 e OLIVEIRA FILHO, 

2008):  

 Risco produzido pela flutuação geral do mercado;  

 Risco único da variação dos ativos da carteira.  
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Carmona (2009) defende que, para identificar o risco da flutuação do 

mercado, Treynor introduziu a linha característica, que define a relação entre a 

taxa de retorno do portfólio e a taxa de retorno do mercado. Barros, Amaral e 

Melo (2010) complementam que, o Índice de Treynor se fundamenta na relação 

entre o comportamento geral do mercado e o retorno dos fundos.  Dessa 

forma, segundo Lima (2008), utilizando a Teoria do Mercado de Capitais, 

Treynor introduziu a taxa livre de risco que podia ser combinada com diferentes 

carteiras para formar a linha característica da carteira. De acordo com Oliveira 

Filho (2008) essa linha característica é representada graficamente como uma 

função linear, onde o retorno do portfólio seria a variável dependente.  

Para Lima (2008), o Índice de Treynor, também conhecido como 

Recompensa pela Volatilidade, mostra o retorno excedente médio da carteira 

em relação à taxa livre de risco por unidade de risco, que é medido pelo beta1. 

Barros, Amaral e Melo (2010) complementam que, o Índice de Treynor seria o 

prêmio de risco ganho por unidade de risco assumido, onde o risco da carteira 

é medido pelo beta. Segundo Bodie et al. (2000) ele mede o excesso de 

retorno médio por unidade de risco sistemático, em vez de utilizar o risco total 

do fundo.  

O Índice de Treynor pode ser calculado dividindo-se a diferença entre o 

retorno médio do portfólio (RP) e a taxa livre de risco (RF) pelo risco conjuntural 

do portfólio, ou coeficiente de correlação entre o fundo e o benchmark, que 

                                                             
1 A inclinação da linha característica mede a volatilidade relativa do retorno da carteira em relação ao 

retorno do mercado. Essa inclinação é chamada de coeficiente beta. Portanto, beta é uma medida de risco 

diversificável que pode ser vista como um índice do grau do retorno relativo de uma ação em relação ao 

retorno do mercado. O beta do mercado é igual a 1 e todos os outros são calculados em relação a esse 

valor. Dessa forma, um beta positivo sugere que a ação se mova na mesma direção do mercado, enquanto 

um negativo sugere um movimento na direção oposta (CARMONA, 2009). 
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nada mais é do que o beta (βP) (CALDEIRA e ODA, 2007; MACHADO, 2008). 

Pode-se definir matematicamente o Índice de Treynor da seguinte forma:  

 

P

FP RR
Treynor




    (4) 

 

Onde,  

RP – Retorno médio do portfólio; 

RF – Retorno médio do ativo livre de risco; 

βP – Beta do portfólio (risco diversificável do portfólio. 

 

Segundo Barros, Amaral e Melo (2010), o fundo de melhor performance 

é aquele que, para um determinado retorno do mercado, proporciona ao 

investidor a mesma rentabilidade que obteria se tivesse aplicado em ativos 

livres de risco. Assim, uma performance superior é obtida quando o índice da 

carteira avaliada é maior que o índice para a carteira de mercado. Todavia, 

Caldeira e Oda (2007) ponderam que a classificação de carteiras segundo este 

modelo pode gerar resultados antagônicos, pois depende de qual Benchmark 

foi adotado, uma vez que na prática toma-se uma Proxy, como o Índice 

Bovespa.  

O cálculo do índice de Treynor é simples e para sua utilização, basta, 

após calcular o índice dos vários fundos que se deseja comparar e ordenar 

segundo o valor calculado. Contudo, não deve ser utilizado quando o retorno 
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do fundo é inferior ao do ativo livre de risco, pois nessa situação portfólios de 

maior risco dado o mesmo retorno apresentariam melhores performances, já 

que o sinal do índice seria negativo; ou para valores de beta negativos, pois 

pode confundir o resultado (OLIVEIRA FILHO, 2008; CALDEIRA E ODA, 2007; 

CARMONA, 2008). 

 

5.3.1.2 Índice de Sharpe (1966) 

 

Desenvolvido por William F. Sharpe (1966), o Índice de Sharpe mede a 

relação entre o retorno da carteira acima da taxa livre de risco e o seu desvio-

padrão (σP), que mede o risco total incorrido. Por fazer parte de publicações 

científicas e periódicos disponíveis aos investidores, trata-se de uma medida 

largamente utilizada, tanto pelos meios acadêmicos quanto pelo mercado.  

Constituído como uma das mais conhecidas metodologias de análise, é uma 

razão de eficiência, linear, que considera retorno e risco simultaneamente 

(FONSECA, 2007; CALDEIRA e ODA, 2007; MACHADO, 2008). Sharpe (1966) 

analisou 34 fundos mútuos no período de 1944 a 1963, dividido em 2 períodos, 

e depois comparou os resultados, chegando a conclusão de que há sinais de 

persistência, contudo, esta não indica uma previsão segura de retornos futuros. 

Dessa forma, propôs uma medida alternativa à de Treynor, portanto, da mesma 

forma que ocorre com o Índice de Treynor, o Índice de Sharpe é de simples 

cálculo e utilização, porém, também não pode ser utilizado para avaliar 

carteiras cujo retorno médio for inferior à taxa livre de risco, ou ainda quando a 

volatilidade dos fundos for muito reduzida, pois pode levar a resultados 
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inconsistentes (OLIVEIRA FILHO, 2008; CALDEIRA e ODA, 2007; DUARTE, 

2000).  

Sharpe (1966) acreditava que os administradores não iriam direcionar 

suas aplicações em ativos precificados incorretamente. Por isso, de acordo 

com Barros, Amaral e Melo (2010), o Índice de Sharpe, também conhecido 

como Recompensa pela Variabilidade, segue a hipótese de eficiência de 

mercado na forma forte. Assim, para o referido autor, por acreditar que a 

performance de um portfólio poderia sofrer alguma penalidade por uma 

diversificação ineficiente, Sharpe (1966) considerou o risco total em lugar do 

risco sistemático. Dessa forma, a função do administrador de carteira pode 

estar, de fato, restrita à diversificação do risco da carteira (FONSECA, 2007)  

Por utilizar o desvio-padrão dos retornos como medida de risco, o índice 

de Sharpe avalia os fundamentos da gerencia da carteira, tanto na 

performance da taxa de retorno quanto na diversificação. Por este motivo, 

também, torna-se mais apropriado aos investidores individuais, uma vez que 

mede a remuneração para uma determinada carteira por cada unidade de risco 

total a que se expõe a empresa (BARROS, AMARAL e MELO, 2010; 

CARMONA, 2008). 

Segundo Machado (2008) tecnicamente, este índice pode ser calculado 

dividindo-se o prêmio de risco pela volatilidade do fundo, obtendo-se como 

resultado o quanto foi obtido de rentabilidade, acima da taxa de juros livre de 

risco, por unidade de risco total da carteira do fundo. Em outras palavras, Lima 

(2008) defende que a medida de Sharpe divide a média do retorno em excesso 

da carteira durante o período de amostra pelo desvio-padrão dos retornos, 
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naquele período. Bodie et al. (2000) pondera ainda que, o numerador é o 

excesso de retorno que a carteira ganhou em comparação com um possível 

investimento no ativo livre de risco, enquanto que o denominador é o 

incremento na sua volatilidade comparada com a alternativa livre de risco. 

Pode-se definir matematicamente o Índice de Sharpe da seguinte forma:  

 

P

FP RR
Sharpe




    (5) 

 

Onde,  

RP – Retorno médio do portfólio 

RF – Retorno médio do ativo livre de risco 

σP – Desvio-padrão do portfólio (risco total do portfólio) 

 

De acordo com Oliveira Filho (2008), quanto mais alto o valor 

encontrado, melhor o desempenho do fundo. Dessa forma, Varga (2001) afirma 

que carteiras com Índice de Sharpe menor devem ser desprezadas. Todavia, 

Fonseca (2007) ressalta que, de acordo com o CAPM, nenhuma carteira pode 

ter um Índice de Sharpe maior do que o definido pela carteira de mercado.  

Varga (2001), afirma que um Índice de Sharpe negativo não tem sentido 

num modelo de mercado, pois o investidor sempre tem a opção de investir na 

taxa sem risco. Pondera ainda que quando a correlação é muito baixa ou 

negativa, um ativo com pequeno Índice de Sharpe pode tornar ainda maior o 
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Índice de Sharpe final de toda a carteira. Entretanto, assim como no índice 

anterior, o de Sharpe é mais adequado para aferir o desempenho relativo a 

partir da performance passada dos fundos de investimento (OLIVEIRA FILHO, 

2008). No entanto Baima (1998) afirma que, dada a imprecisão na tomada de 

uma Proxy para representar a carteira de mercado, o Índice de Sharpe é o 

índice mais adequado, por não envolver esta carteira em seu cálculo.  

 

5.3.1.3 Índice de Jensen (1968) 

 

De acordo com Oliveira Filho (2008), por não fornecerem uma medida 

de desempenho em termos absolutos, Jensen (1968) critica as medidas de 

desempenho criadas por Treynor (1965) e Sharpe (1966). Para Barros, Amaral 

e Melo (2010), a atenção de Jensen (1968) está direcionada para a avaliação 

da habilidade preditiva dos administradores de carteira. O referido autor 

pondera que, se um administrador de carteira é capaz de predizer preços de 

ativos então ele será capaz de auferir retornos maiores do que o proposto pela 

equação do CAPM. Assim, baseado no CAPM, o α da equação no Índice de 

Jensen, mede o excesso de retorno obtido pelo fundo após ajuste pelo risco 

sistemático. Tal medida é conhecida como o “alfa de Jensen” (OLIVEIRA 

FILHO, 2008; MACHADO, 2008). 

Esse índice mede a distancia vertical entre o retorno esperado de um 

fundo e a Linha do Mercado de Ativos. Entretanto, diferentemente do Índice de 

Sharpe, este índice trabalha o coeficiente beta e busca apresentar a diferença 

entre o prêmio de risco verificado pelo fundo de investimento e o prêmio de 
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risco que seria compatível conforme a precificação através do CAPM 

(MACHADO, 2008; CARMONA, 2008). Lima (2008) enfatiza que a medida de 

Jensen é o retorno médio na carteira em excesso ao previsto pelo CAPM. 

Contudo, é importante ressaltar que Michael Jensen enfatiza em seu trabalho 

que a utilização da palavra performance traz conotação apenas de habilidade 

preditiva, não se referindo a carteiras eficientes do Markowitz (1952) 

(BARROS, AMARAL e MELO, 2010). Pode-se definir matematicamente o 

Índice de Sharpe da seguinte forma: 

 

)()()( FMPFP RRRRJensen      (6) 

 

Onde, 

RP – Retorno médio do portfólio 

RF – Retorno médio do ativo livre de risco 

βP – Beta do portfólio (risco diversificável do portfólio) 

RM – Retorno de mercado 

 

Segundo Carmona (2008), a partir dessa fórmula, um alto índice de 

Jensen, indica que o prêmio obtido foi maior do que o esperado de acordo com 

os pressupostos do CAPM, o que sugere, ainda, um bom desempenho do 

administrador responsável pelo investimento. Assim, para Machado (2008), 

este indicador desqualifica gestores que são bem-sucedidos em mercados de 
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alta ou baixa se os testes estatísticos não indicarem um Índice de Jensen 

significativamente diferente de zero. 

Nesse sentido, para um alfa igual a zero, tem-se uma carteira neutra. Já, 

uma carteira que apresente um Índice de Jensen positivo terá uma boa 

performance. Ao que se deve analisar a capacidade do administrador escolher 

ações que proporcionem um maior retorno no período. E por fim, quando o 

Índice de Jensen for negativo, a carteira não apresentou boa performance no 

período estudado (BARROS, AMARAL e MELO, 2010). 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Tomando-se por base a literatura consultada, a análise dos resultados 

deste estudo se dará sob duas égides: a primeira, avaliação de portfólios – que 

envolve a análise dos títulos individualmente, a análise de carteiras e a 

seleção de carteiras –(CARMONA, 2009; ASSAF NETO, 2009) e a segunda, 

escolha do fundo (carteira) – que compreende a análise da capacidade do 

gestor e a adequação da carteira aos objetivos do investidor (SANTOS et al, 

2004). 

 

Análise dos títulos: Dado seu objetivo, este trabalho selecionou os 

ativos pela carteira teórica de cada fundo. Assim, através do site da CVM, fez-

se o levantamento dos ativos e de suas respectivas participações na carteira 

de janeiro e dezembro de 2009, dos 15 Fundos de Investimento em Ações, 

ativo ou indexado, que utilizavam como Índice de Referência o IBOVESPA e 

que constavam na lista do Centro de Estudos em Finanças da Fundação 

Getúlio Vargas de São Paulo.  

Através da análise dos prospectos dos fundos (vide apêndice – Capítulo 

IV, Artigo 9°; Parágrafo 1°), observou-se que os gestores dos fundos 

comumente baseiam sua estratégia de investimento em análises econômico-

financeiras e sobre o cenário macroeconômico (nacional e internacional), 

buscou-se filtrar os ativos tidos como “melhores”, através da seleção dos ativos 

que se repetiam em ambos os períodos para compor as carteiras dos fundos. 
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Nessa etapa foram excluídos 3 fundos, conforme tabela abaixo, por manterem 

em suas carteiras, ao final da seleção, ativos insuficientes à análise posterior. 

 

Quadro 3: Lista dos Fundos de Investimento em Ações IBOVESPA 

analisados 

1 ALFA SPECIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Analisado 

2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA IBOVESPA ATIVO Analisado 

3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA IBOVESPA Analisado 

4 CREDIT SUISSE "FIG" PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Analisado 

5 FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR JAGUAR AÇÕES Analisado 

6 UNIBANCO STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES Analisado 

7 ITAÚ CARTEIRA LIVRE AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO Analisado 

8 UNIBANCO BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Analisado 

9 PERFIN INFINITY EQUITY BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Poucos Títulos 

10 RVI FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Poucos Títulos 

11 SAFRA ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES Analisado 

12 SAFRA INDICIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES Analisado 

13 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES Analisado 

14 BTG PACTUAL ANDRÔMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Analisado 

15 XP INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Poucos Títulos 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Hand e Green (2011) atestam a importância econômica da inclusão da 

informação contábil na otimização de carteiras, no entanto, esta análise requer 

certo conhecimento, além de um processo de avaliação contínua. A estratégia 

seguida nesse estudo, visa garantir que os melhores ativos sejam mantidos, 

sem que seja imprescindível ao investidor (que geralmente não possui 

conhecimento necessário, ou tempo disponível, para analisar todos os ativos e 

cenários disponíveis) realizar a análise contábil para compor sua carteira. 
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Para que fosse possível calcular o retorno e o risco dos Fundos de 

Investimento, em condições semelhantes às carteiras extraídas posteriormente 

destes fundos, para comparação, considerou-se a participação final 

(encontrada em dezembro de 2009) dos ativos que compunham a carteira de 

cada fundo e sua participação restante foi distribuída proporcionalmente para 

completar os 100% do patrimônio do fundo. 

De posse das carteiras finais dos fundos, procedeu-se o levantamento 

das cotações de todas as ações que constavam nas suas carteiras. As 

carteiras finais dos fundos continham de 8 a 52 ativos, de um total de 57 

diferentes ativos (conforme quadro abaixo) que se alternaram na composição 

dessas carteiras.  

 

Quadro 4: Ativos utilizados pelos Fundos na Composição de suas 

Carteiras 

AMBV4 BBAS3 BBDC4 BRAP4 BRKM5 BRTO4 

BTOW3 BVMF3 CCRO3 CESP6 CMIG3 CMIG4 

CNFB4 CPFE3 CPLE6 CRUZ3 CSAN3 CSNA3 

CYRE3 ELET3 ELET6 ELPL6 EMBR3 GFSA3 

GGBR4 GOAU4 GOLL4 ITSA4 JBSS3 KLBN4 

LAME4 LIGT3 LREN3 MMXM3 MRFG3 NATU3 

NETC4 PDGR3 PETR3 PETR4 RDCD3 RSID3 

SBSP3 TAMM4 TCSL3 TCSL4 TLPP4 TMAR5 

TNLP3 TNLP4 TRPL4 UGPA4 USIM3 USIM5 

VALE3 VALE5 VIVO4 
   

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Em seguida calcularam-se o retorno diário de todos os ativos, carteira a 

carteira, para posteriormente calcular suas matrizes de correlação. Pelo critério 

de menor grau de correlação entre si, segundo explicitado na Teoria dos 

Portfólios, foram selecionadas seis títulos – conforme os achados de 

Sanvicente e Bellato (2004) – para compor os portfólios a serem estudados 

comparativamente com os fundos, consultando suas respectivas matrizes. 

Contudo, independente das correlações, não foram admitidas ações em que se 

observou um retorno médio negativo no período. Dessa forma, as 12 carteiras 

extraídas dos fundos ficaram como segue: 

  

Tabela 1: Composição das Carteiras Extraídas dos Fundos 

Carteira 1 Carteira 2 Carteiras 3, 12 e 14 Carteiras 4 Carteira 5 Carteira 6 Carteira 7 Carteira 8 Carteira 11 Carteira 13 

CESP6 CMIG4 ELET3 GOLL4 USIM5 BBAS3 AMBV4 CMIG4 AMBV4 AMBV4 

CMIG4 CPFE3 GOLL4 PETR3 CYRE3 BBDC4 CSAN3 ELET3 GOLL4 CMIG4 

NETC4 ELET3 TAMM4 PETR4 ELET3 BVMF3 CYRE3 ELPL6 MMXM3 GOLL4 

RDCD3 KLBN4 TCSL3 TAMM4 GOLL4 CSAN3 ELET3 MRFG3 PDGR3 RDCD3 

RSID3 RDCD3 TLPP4 TCSL4 ITSA4 GOAU4 GFSA3 TAMM4 PETR3 TAMM4 

TLPP4 TNLP4 TNLP4 TNLP4 TAMM4 VALE3 TCSL3 TCSL3 TAMM4 TNLP3 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como se pôde observar, encontrou-se uma carteira semelhante para os 

fundos 3, 12 e 14, dessa forma, no decorrer desta análise tal carteira servirá de 

base para comparação com esses respectivos fundos. Portanto, encontraram-

se, para os 12 fundos analisados, 10 possíveis carteiras para pequenos 

investidores. No entanto, tal achado pode ser diferente em outros períodos, 

devendo-se proceder ao levantamento dos dados de todos os fundos. 
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Análise de carteiras: Passando a avaliação do retorno esperado e do 

risco do conjunto de ativos selecionados, primeiramente calcularam-se as 

matrizes de covariância dos respectivos ativos, para cada carteira (tanto para 

as carteiras dos fundos quanto para as carteiras extraídas destes).  

De acordo com o modelo de Markowitz, o cálculo da contribuição de 

cada ativo ao retorno da carteira se deu ponderando-se os retornos individuais 

por suas respectivas participações na carteira. Já a variância, aconteceu 

através do somatório da variância de cada ativo e das covariâncias entre os 

pares de ativos distintos, multiplicados pelas participações de cada ação na 

carteira. A partir do cálculo da contribuição de cada ativo a carteira e utilizando-

se da função [SOMARPRODUTO], calcularam-se o retorno e a variância da 

carteira. Já o desvio-padrão, que corresponde a raiz quadrada da variância da 

carteira, foi calculado utilizando-se a função [RAIZ]. 

No que diz respeito às carteiras dos fundos, a partir de suas respectivas 

participações proporcionais devidamente encontradas, conforme explicitado 

acima, foi possível calcular a participação individual de cada ativo no retorno e 

na variância das carteiras. Já para as carteiras extraídas dos fundos, utilizou-

se, a princípio, uma participação não otimizada, através da participação total 

(100%) dividida igualmente entre os ativos. Os retornos, variâncias e desvios-

padrões das carteiras supracitadas podem ser observados no quadro a seguir: 
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Quadro 5: Retorno, Variância e Desvio-Padrão das Carteiras não 

Otimizadas e seus respectivos Fundos 

Fundos Fundo Original Carteira Extraída 

1 

Retorno Carteira 0,27% Retorno Carteira 0,22% 

Variância Carteira 0,03% Variância Carteira 0,02% 

Desv. Pad. Carteira 1,82% Desv. Pad. Carteira 1,32% 

2 

Retorno Carteira 0,26% Retorno Carteira 0,14% 

Variância Carteira 0,03% Variância Carteira 0,01% 

Desv. Pad. Carteira 1,83% Desv. Pad. Carteira 1,20% 

3 

Retorno Carteira 0,27% Retorno Carteira 0,22% 

Variância Carteira 0,03% Variância Carteira 0,02% 

Desv. Pad. Carteira 1,70% Desv. Pad. Carteira 1,32% 

4 

Retorno Carteira 0,26% Retorno Carteira 0,26% 

Variância Carteira 0,03% Variância Carteira 0,02% 

Desv. Pad. Carteira 1,77% Desv. Pad. Carteira 1,57% 

5 

Retorno Carteira 0,27% Retorno Carteira 0,32% 

Variância Carteira 0,03% Variância Carteira 0,03% 

Desv. Pad. Carteira 1,70% Desv. Pad. Carteira 1,84% 

6 

Retorno Carteira 0,27% Retorno Carteira 0,32% 

Variância Carteira 0,03% Variância Carteira 0,03% 

Desv. Pad. Carteira 1,76% Desv. Pad. Carteira 1,82% 

7 

Retorno Carteira 0,27% Retorno Carteira 0,32% 

Variância Carteira 0,03% Variância Carteira 0,03% 

Desv. Pad. Carteira 1,76% Desv. Pad. Carteira 1,82% 

8 

Retorno Carteira 0,28% Retorno Carteira 0,25% 

Variância Carteira 0,02% Variância Carteira 0,02% 

Desv. Pad. Carteira 1,33% Desv. Pad. Carteira 1,30% 

11 

Retorno Carteira 0,32% Retorno Carteira 0,40% 

Variância Carteira 0,02% Variância Carteira 0,04% 

Desv. Pad. Carteira 1,46% Desv. Pad. Carteira 1,90% 

12 

Retorno Carteira 0,27% Retorno Carteira 0,22% 

Variância Carteira 0,03% Variância Carteira 0,02% 

Desv. Pad. Carteira 1,69% Desv. Pad. Carteira 1,32% 

13 

Retorno médio 0,30% Retorno médio 0,23% 

Variância 0,03% Variância 0,02% 

Desvio Padrão 1,82% Desvio Padrão 1,31% 
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14 

Retorno médio 0,28% Retorno médio 0,22% 

Variância 0,03% Variância 0,02% 

Desvio Padrão 1,77% Desvio Padrão 1,32% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Seleção de Carteiras: A partir dos portfólios extraídos dos fundos e não 

otimizadas, com o auxílio da ferramenta SOLVER do Excel e tendo como 

referência o risco do IBOVESPA, buscou-se identificar a melhor proporção a se 

investir, entre as inúmeras possibilidades que podiam ser formadas com os 

ativos disponíveis. Dessa forma, buscaram-se encontrar as carteiras 

otimizadas, sendo determinadas as restrições para o cálculo e todas as 

variáveis de decisão básicas. 

Como o objetivo é encontrar o maior retorno possível para essas 

carteiras otimizadas, no campo [Definir célula de destino] deve constar a célula 

do retorno calculado para a carteira não otimizada, selecionando-se no campo 

[Igual a] a opção [Max.]. Para o campo das células variáveis, devem-se 

selecionar as que contêm a participação individual de cada ativo na carteira 

total. Na parte destinada as restrições [Submeter às restrições], devem-se 

adicioná-las uma a uma: Participação individual ≥ 0,01; Variância da carteira = 

Variância do IBOVESPA; e, Soma das participações = 1. É necessário, ainda, 

selecionar [Presumir não negativos] no sub-menu [Opções]. 

Ao mandar o SOLVER [Resolver], deverá aparecer uma janela 

informando que se encontrou uma solução e que todas as restrições e 

condições otimizadas foram atendidas. Ao selecionar a opção [Manter solução 

do Solver], serão calculadas, automaticamente, as participações e 
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contribuições de cada ativo às carteiras, bem como o retorno, variância e 

desvio-padrão de cada portfólio otimizado. O resultado pode ser conferido nos 

quadros abaixo. 

 

Quadro 6: Participação Otimizada dos Ativos nas Carteiras Extraídas dos 

Fundos 

Carteira 1 

Ativo CMIG4 RDCD3 TLPP4 RSID3 NETC4 CESP6 

Participação 20% 1% 8% 33% 14% 24% 

Retorno 0,0235% 0,0010% 0,0012% 0,2154% 0,0350% 0,0523% 

Variância 0,0023% 0,0001% 0,0003% 0,0185% 0,0030% 0,0045% 

Carteira 2 

Ativo RDCD3 CMIG4 KLBN4 ELET3 CPFE3 TNLP4 

Participação 1% 1% 67% 29% 1% 1% 

Retorno 0,0010% 0,0012% 0,1502% 0,0513% 0,0010% 0,0014% 

Variância 0,0001% 0,0001% 0,0237% 0,0045% 0,0001% 0,0001% 

Carteiras 3, 12 e 14 

Ativo GOLL4 TCSL3 TLPP4 TNLP4 ELET3 TAMM4 

Participação 48% 12% 1% 12% 26% 1% 

Retorno 0,2065% 0,0251% 0,0002% 0,0161% 0,0452% 0,0034% 

Variância 0,0217% 0,0021% 0,0000% 0,0011% 0,0035% 0,0003% 

Carteira 4 

Ativo PETR4 GOLL4 TNLP4 TAMM4 TCSL4 PETR3 

Participação 21% 39% 8% 1% 29% 1% 

Retorno 0,0464% 0,1694% 0,0115% 0,0033% 0,0756% 0,0020% 

Variância 0,0041% 0,0165% 0,0009% 0,0003% 0,0067% 0,0002% 

Carteira 5 

Ativo USIM5 ELET3 CYRE3 GOLL4 TAMM4 ITSA4 

Participação 9% 33% 11% 30% 2% 16% 

Retorno 0,0278% 0,0569% 0,0505% 0,1292% 0,0057% 0,0379% 

Variância 0,0026% 0,0061% 0,0044% 0,0114% 0,0005% 0,0037% 

Carteira 6 

Ativo BVMF3 VALE3 BBAS3 CSAN3 GOAU4 BBDC4 

Participação 4% 1% 39% 7% 1% 48% 

Retorno 0,0132% 0,0029% 0,1325% 0,0263% 0,0027% 0,1063% 

Variância 0,0012% 0,0003% 0,0123% 0,0022% 0,0004% 0,0149% 

Carteira 7 

Ativo TCSL3 AMBV4 ELET3 CSAN3 GFSA3 CYRE3 

Participação 10% 36% 8% 21% 18% 7% 

Retorno 0,0208% 0,0879% 0,0141% 0,0792% 0,0864% 0,0323% 

Variância 0,0019% 0,0058% 0,0010% 0,0079% 0,0089% 0,0033% 
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Carteira 8 

Ativo TCSL3 TAMM4 ELPL6 MRFG3 ELET3 CMIG4 

Participação 3% 21% 33% 42% 1% 1% 

Retorno 0,0061% 0,0689% 0,0684% 0,1928% 0,0017% 0,0012% 

Variância 0,0003% 0,0058% 0,0034% 0,0191% 0,0001% 0,0001% 

Carteira 11 

Ativo GOLL4 PETR3 PDGR3 MMXM3 AMBV4 TAMM4 

Participação 23% 1% 13% 16% 45% 1% 

Retorno 0,0997% 0,0020% 0,0702% 0,1130% 0,1108% 0,0033% 

Variância 0,0072% 0,0002% 0,0052% 0,0085% 0,0074% 0,0002% 

Carteira 13 

Ativo GOLL4 TNLP3 RDCD3 TAMM4 CMIG4 AMBV4 

Participação 49% 1% 1% 1% 1% 47% 

Retorno 0,2098% 0,0013% 0,0010% 0,0033% 0,0012% 0,1164% 

Variância 0,0224% 0,0001% 0,0001% 0,0003% 0,0000% 0,0058% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A carteira extraída do Fundo 6, ao ser submetida as restrições da 

otimização, foi a única que o Solver não conseguiu encontrar uma solução 

viável que atendesse a todas as condições, no entanto, ao manter a solução, 

obteve-se a melhor opção que mantinha um nível de risco o mais próximo 

possível do risco do IBOVESPA e maximizava o retorno da carteira. Os 

resultados das carteiras otimizadas podem ser conferidos abaixo: 

 

Quadro 7: Retorno, Variância e Desvio-Padrão das Carteiras Otimizadas 

Carteira 1 

Retorno Carteira 0,3284% 

Variância Carteira 0,0288% 

Desv. Pad. Carteira 1,6963% 

Carteira 2 

Retorno Carteira 0,2061% 

Variância Carteira 0,0287% 

Desv. Pad. Carteira 1,6944% 

Carteiras 3, 12 e 14 

Retorno Carteira 0,2964% 

Variância Carteira 0,0288% 

Desv. Pad. Carteira 1,6963% 

Carteira 4 Retorno Carteira 0,3083% 
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Variância Carteira 0,0288% 

Desv. Pad. Carteira 1,6963% 

Carteira 5 

Retorno Carteira 0,3079% 

Variância Carteira 0,0288% 

Desv. Pad. Carteira 1,6963% 

Carteira 6 

Retorno Carteira 0,2839% 

Variância Carteira 0,0313% 

Desv. Pad. Carteira 1,7691% 

Carteira 7 

Retorno Carteira 0,3207% 

Variância Carteira 0,0288% 

Desv. Pad. Carteira 1,6963% 

Carteira 8 

Retorno Carteira 0,3391% 

Variância Carteira 0,0288% 

Desv. Pad. Carteira 1,6963% 

Carteira 11 

Retorno Carteira 0,3991% 

Variância Carteira 0,0288% 

Desv. Pad. Carteira 1,6963% 

Carteira 13 

Retorno Carteira 0,3331% 

Variância Carteira 0,0287% 

Desv. Pad. Carteira 1,6934% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Encontrados os retornos, variâncias e desvios-padrões dos fundos e das 

carteiras extraídas destes, prosseguiu-se com a segunda parte da análise, 

visando verificar se as carteiras representativas superam seus respectivos 

fundos, utilizando-se dos índices de Treynor (1965), Sharpe (1966) e Jensen 

(1968). 

 

Capacidade do gestor – Nessa etapa analisaram-se os resultados 

encontrados nos cálculos dos Índices Baseados na Teoria do Mercado de 

Capitais, a fim de avaliar a performance das carteiras a partir do retorno 

ajustado ao risco incorrido para obtê-lo.  
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Primeiramente analisou-se o Índice de Treynor, visto que este foi um dos 

pioneiros a incluir o risco na análise de carteiras. Com o objetivo de medir a 

performance de maneira geral, independente da preferência por risco, 

considerou o risco sistemático em sua fórmula. Não se preocupou com o 

conceito de diversificação, por considerar que a carteira de um fundo era bem 

diversificada, ademais, as carteiras extraídas desses fundos também são 

consideradas suficientemente diversificadas no mercado de capitais brasileiro. 

Assim, Treynor considera superior a performance do portfólio quanto maior seja 

o resultado encontrado. 

 

Tabela 2: Índice de Treynor calculado a partir das carteiras analisadas 

Carteira Índice de Treynor 

Carteira 13 0,8073% 

Carteiras 3, 12 e 14 0,6700% 

Carteira 8 0,4479% 

Carteira 4 0,3785% 

Carteira 5 0,3746% 

Carteira 11 0,3037% 

Fundo 5 0,2854% 

Fundo 4 0,2722% 

Carteira 7 0,2556% 

Carteira 6 0,2446% 

Fundo 8 0,2342% 

Fundo 11 0,2329% 

Fundo 12 0,2269% 

Carteira 2 0,2246% 

Fundo 3 0,2246% 

IBOVESPA 0,2219% 

Fundo 7 0,2212% 

Fundo 14 0,2204% 

Fundo 6 0,2200% 

Fundo 13 0,2174% 
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Fundo 2 0,2141% 

Fundo 1 0,2124% 

Carteira 1 0,1940% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observou-se que, com exceção da carteira 1, todas as carteiras 

apresentaram retornos médios excedentes em relação à taxa livre de risco por 

unidade de risco sistemático, ainda, apresentaram retornos excedentes em 

relação aos fundos dos quais foram extraídas. Portanto, tais carteiras 

superaram o índice IBOVESPA e seus respectivos fundos, em questões de 

performance, de acordo com o Índice de Treynor. Em relação aos Fundos, 50% 

localizaram-se abaixo dessa Proxy, no entanto, 60% das carteiras alternativas 

superaram todos os fundos, conforme tabela 2. 

Na sequência levou-se em consideração o Índice de Sharpe. Diferente 

do Índice de Treynor, este avalia a diversificação do risco da carteira, portanto 

torna-se mais apropriado aos investidores individuais, além de possuir como 

objetivo medir a relação simultânea entre o risco e o retorno da carteira, 

assinalando assim o excesso de retorno auferido pelo fundo, com base em um 

investimento livre de risco, em função do seu risco total (desvio-padrão). 

 

Tabela 3: Índice de Sharpe calculado a partir das carteiras analisadas 

Carteira Índice de Sharpe 

Carteira 11 21,4317% 

Fundo 11 19,7247% 

Fundo 8 18,1271% 

Carteira 8 17,8928% 

Carteira 13 17,5694% 
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Carteira 1 17,2635% 

Carteira 7 16,8082% 

Carteira 4 16,0778% 

Carteira 5 16,0567% 

Carteiras 3, 12 e 14 15,3774% 

Fundo 13 14,7887% 

Carteira 6 14,0374% 

Fundo 5 13,9432% 

Fundo 12 13,7134% 

Fundo 14 13,6761% 

Fundo 3 13,5754% 

Fundo 7 13,1675% 

IBOVESPA 13,0781% 

Fundo 1 12,8043% 

Fundo 4 12,7032% 

Fundo 6 12,5983% 

Fundo 2 12,5146% 

Carteira 2 10,0617% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que tange a performance da carteira quanto à diversificação, 

percebe-se que todos os fundos, bem como suas carteiras representativas, 

possuem rentabilidade positiva por cada unidade de risco assumido, pois, 

como foi advertido na metodologia, tal resultado não faria sentido, visto que o 

investidor sempre tem a opção de investir na taxa sem risco. 

Como pode ser observado na tabela 3 acima, ao analisar 

comparativamente os Índices das carteiras, observa-se que, exceto pela 

carteira 2, todas as carteiras extraídas superam o IBOVESPA, evidenciando o 

desempenho relativo favorável destas. Apesar de quatro fundos apresentarem 

uma performance abaixo da do mercado (IBOVESPA), o 2 e o 8 superaram 

suas respectivas carteiras alternativas. No entanto, no geral, os portfólios 

alternativos sobrepujaram seus fundos de origem. 
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Por fim, analisou-se o Índice de Jensen, que busca um desempenho em 

termos absolutos. Avalia a habilidade de o administrador prognosticar o retorno 

a ser obtido pelo CAPM e assim superá-lo, portanto, quanto maior o resultado 

obtido pressupõe-se melhor desempenho do gestor. Contudo, tal índice não 

busca medir, nem leva em consideração, a eficiência das carteiras de 

Markowitz. 

 

Tabela 4: Índice de Jensen calculado a partir das carteiras analisadas 

Carteira Índice de Jensen 

Carteira 13 0,2157% 

Carteiras 3, 12 e 14 0,1745% 

Carteira 8 0,1531% 

Carteira 4 0,1128% 

Carteira 5 0,1110% 

Carteira 11 0,0979% 

Fundo 5 0,0527% 

Fundo 4 0,0415% 

Carteira 7 0,0375% 

Carteira 6 0,0230% 

Fundo 11 0,0135% 

Fundo 8 0,0126% 

Fundo 12 0,0051% 

Fundo 3 0,0028% 

Carteira 2 0,0021% 

IBOVESPA 0,0000% 

Fundo 7 -0,0007% 

Fundo 14 -0,0017% 

Fundo 6 -0,0021% 

Fundo 13 -0,0056% 

Fundo 2 -0,0083% 

Fundo 1 -0,0104% 

Carteira 1 -0,0422% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Semelhante ao resultado encontrado com o Índice de Treynor, exceto 

para a carteira 1, todas as carteiras conseguiram auferir uma rentabilidade 

superior a do CAPM, além de apresentarem retornos acima dos auferidos pelos 

fundos dos quais foram extraídas. Sendo o alfa do IBOVESPA igual a zero 

(carteira neutra), por se tratar da carteira de mercado, observou-se que 50% 

dos fundos não apresentaram boa performance no período estudado, enquanto 

que 60% das carteiras apresentaram desempenho superior a todos os fundos, 

conforme ilustrado na tabela 4. Dessa forma, confirmaram-se os achados do 

Índice de Treynor. 

Em um âmbito geral, tomando-se o risco diversificável na análise, a 

maioria das carteiras superaram o IBOVESPA e seus respectivos fundos, 

nesse caso, apenas a carteira 1 encontrou-se abaixo da Carteira de Mercado. 

Ademais, levando-se em consideração o risco de mercado, confirmou-se os 

achados anteriores, tendo, apenas, que os fundos 2 e 8 superaram suas 

respectivas carteiras e que a carteira 2 encontrou-se abaixo do IBOVESPA. 

 

Adequação dos objetivos – Deve-se levar em consideração a função 

utilidade de cada investidor. Portanto, por variar de acordo os objetivos de cada 

investidor, não será levada em consideração nesta análise. Dado seu caráter 

subjetivo, cabe ao investidor analisar o risco que está disposto a se expor em 

busca de um determinado nível de retorno esperado. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A partir da revisão de literatura concluiu-se que ao aderir a um fundo de 

investimento, o cliente está contratando uma prestação de serviço de um 

especialista para gerir os seus recursos. Cabe ao gestor escolher os ativos que 

irão compor a carteira do fundo, selecionando aqueles com melhor perspectiva 

de rentabilidade, dado um determinado nível de risco compatível com a política 

de investimento do fundo. No entanto, diariamente há aplicações e resgates 

nos fundos, devendo o gestor realizar novos investimentos ou vender ativos 

para gerar caixa. Dessa forma, há uma dificuldade em manter níveis de 

diversificação e otimização adequadas para os fundos. 

A diversificação deve ser utilizada para minimizar o risco, contudo, só 

deve ser mantida em níveis compensatórios, onde, ao acrescentar uma ação, 

os custos de transação resultantes deste acréscimo não superam os benefícios 

com a redução do risco. Dessa feita, a utilização de planilha eletrônica facilita o 

trabalho de programação e cálculo da carteira ótima para qualquer pessoa. 

Todavia, deve-se levar em consideração, para seleção dos ativos da carteira, 

uma série de indicadores econômico-financeiros e perspectivas futuras das 

empesas. 

Assim, para responder a pergunta de pesquisa e chegar ao objetivo 

proposto, utilizou-se dos índices de Treynor, Sharpe e Jensen nos fundos 

selecionados para pesquisa e nas carteiras extraídas desses fundos. Portanto, 

a partir da análise dos resultados, concluiu-se que, para os modelos de Treynor 

e Jensen, as carteiras alternativas conseguiram superar a Carteira de Mercado 
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e seus respectivos fundos, apenas a carteira 1 não consegue superar o 

IBOVESPA. 

Tais modelos utilizam o risco sistemático em seu escopo e procuram 

medir uma performance aplicável a todos os investidores, indiferente da 

preferência de risco e avaliar a capacidade de superação do retorno obtido pelo 

CAPM. Ao que se pode conjeturar que, com as carteiras extraídas dos fundos 

obtém-se a capacidade de prever ativos subavaliados e habilidade de auferir 

retornos por meio de uma predição de ativos com preços altos, a um 

determinado nível de risco - apenas 50% dos gestores dos fundos obtiveram 

esta capacidade. Ademais, confirmou-se ainda a importância da aplicação da 

eficiência de carteiras de Markowitz, uma vez que tais carteiras encontraram-se 

acima de seus respectivos fundos e do IBOVESPA. 

Através da análise do único modelo considerado que utiliza o desvio-

padrão em seu cálculo, evidenciou-se que, tais achados também confirmaram 

a superioridade das carteiras extraídas em relação aos fundos de ações 

brasileiros e ao índice IBOVESPA, apenas a carteira 2 não supera a Carteira 

de Mercado, ademais, os fundos 2 e 8 superaram suas respectivas carteiras. O 

referido modelo objetiva medir a relação simultânea entre risco e retorno, 

medindo a rentabilidade auferida por cada unidade de risco assumido.  

Em uma avaliação geral dos resultados, pode-se confirmar a Hipótese 

alternativa que afirma que as carteiras representativas, selecionadas a partir 

dos Fundos de Investimentos em Ações, superam seus respectivos fundos no 

âmbito do binômio risco/retorno, de acordo com os indicadores de Treynor, 

Sharpe e Jensen. Deste modo, concluiu-se que há uma evidência da 
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superioridade das carteiras alternativas em relação a seus respectivos Fundos 

de Investimento em Ações que utilizam como Índice de Referência o 

IBOVESPA e em relação ao próprio IBOVESPA.  

Consequentemente, concluiu-se adicionalmente que os investidores 

seriam capazes de obter resultados melhores se utilizassem a metodologia 

proposta neste estudo. Tal metodologia visa garantir uma carteira diversificada 

e otimizada, composta por ativos selecionados através de análise 

fundamentalista, características economicamente importantes para se garantir 

certa superioridade dos investimentos. 

 

7.1 Limitações 

 

Ao finalizar esta dissertação, avaliaram-se os aspectos que se 

configuraram como limitações para sua elaboração. Dentre estes, destacaram-

se os seguintes: a não inclusão dos custos administrativos e de transação para 

os cálculos; o número de ações selecionados para as carteiras alternativas, 

baseado nos estudos de Sanvicente e Bellato (2004), que podem variar a partir 

de outros estudos; as limitações físicas do sistema utilizado para otimização 

(Solver); a limitação dos modelos utilizados para análise do binômio 

risco/retorno; a não possibilidade de se levar em consideração variáveis 

qualitativas na análise, a fim de adequar as carteiras aos objetivos de cada 

investidor. 
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7.2 Recomendações para estudos futuros 

 

Recomenda-se para estudos futuros verificar a Governança Corporativa 

dos Fundos de Investimento em Ações, a fim de possibilitar ao investidor 

selecionar os fundos que melhor se adequam aos seus interesses. Como 

continuidade desse estudo, recomenda-se ainda verificar, a partir de 

simuladores de investimento, a aplicabilidade da metodologia proposta nesse 

estudo, numa lâmina de alguns anos, visto que alguns estudos elucidam que o 

investidor reavalia seus investimentos uma vez ao ano e toma decisões sobre 

seus investimentos nestes horizontes de decisão com base nas suas 

expectativas de risco e retorno, a fim de manter sua posição. 
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ANEXO A – PROSPECTO DE UM FUNDO SELECIONADO NA PESQUISA 

 

REGULAMENTO DO 

FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR JAGUAR AÇÕES 

CNPJ/MF nº 02.047.460/0001-09 

 

CAPÍTULO I 

DO FUNDO 

 

Artigo 1º - O FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR JAGUAR AÇÕES, doravante 

designado, abreviadamente, FATOR JAGUAR, constituído sob a forma de condomínio aberto, 

com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposições 

legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. 

 

Parágrafo 1º – O FATOR JAGUAR destina-se a pessoas físicas e jurídicas que possuam 

tolerância à volatilidade característica do mercado brasileiro de ações. 

 

Parágrafo 2º - As aplicações do FATOR JAGUAR não contam com garantia do 

ADMINISTRADOR, da GESTORA, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo 

Garantidor de Créditos – FGC, podendo ocorrer perda parcial ou total do capital investido ou, 

ainda, a ocorrência de patrimônio líquido negativo, hipótese em que os quotistas serão 

chamados a aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FATOR JAGUAR. 

 

Parágrafo 3º - O FATOR JAGUAR poderá estar exposto à significativa concentração em 

ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 

 

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

 

Artigo 2º - O objetivo do FATOR JAGUAR é proporcionar aos condôminos a valorização de 

suas quotas em níveis superiores ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo no médio e longo 

prazo, através da aplicação dos recursos em carteira diversificada de títulos e valores 
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mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e 

de capitais, de forma a que no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) de sua carteira 

permaneça investida em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou 

entidade do mercado de balcão organizado, observado o disposto no artigo 3º deste regulamento 

e na regulamentação em vigor. 

 

Artigo 3º - O FATOR JAGUAR, buscando alcançar o objetivo estabelecido no artigo anterior, 

investirá seus recursos, observando-se sempre os limites fixados na regulamentação em vigor, 

em: 

 

No mínimo 67% (sessenta e sete por cento) de sua carteira em ações admitidas à negociação no 

mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, 

especialmente ações de 2ª (segunda) ou 3ª (terceira) linha, entendidas como tais aquelas que não 

figurem dentre as 10 (dez) ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, apuradas 

através da ordem de composição do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, considerando-se 

os últimos 12 (doze) meses; 

 

No máximo 33% (trinta e três por cento) de sua carteira em títulos de emissão do Tesouro 

Nacional e/ou do Banco Central do Brasil; 

 

Operações em mercados de derivativos, permitida a alavancagem da carteira observado o limite 

de exposição a risco, conforme Artigo 7º. parágrafo 2º ; 

 

No máximo 33% (trinta e três por cento) de sua carteira em quotas de fundos de investimento  e 

de fundos de investimento em quotas de fundos de investimento regidos pela Instrução CVM 

409 e respectivas alterações posteriores, inclusive aqueles administrados e/ou geridos pelo 

ADMINISTRADOR, pela GESTORA ou por empresas a eles ligadas, com limite máximo de 

10% (dez por cento) por fundo investido. 

 

Parágrafo 1º - O FATOR JAGUAR não poderá investir seus recursos em títulos e valores 

mobiliários de emissão do ADMINISTRADOR, da GESTORA ou de empresas a eles ligadas. 

 

Parágrafo 2º - O FATOR JAGUAR poderá investir até 100% (cem por cento) de sua carteira 

em ações de um mesmo emissor. 
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Parágrafo 3º - Relativamente aos demais títulos, ativos financeiros e modalidades operacionais 

integrantes da carteira do FATOR JAGUAR, serão observados os seguintes limites de 

concentração por emissor: 

 

I – total de títulos, ativos financeiros e modalidades operacionais de emissão ou co-obrigação de 

uma mesma companhia aberta; de seu controlador, de sociedades por ele direta ou indiretamente 

controladas e de coligadas ou outras sociedades sob controle comum não pode exceder 10%  

(dez por cento) do patrimônio líquido do FATOR JAGUAR; 

 

II – total de emissão de uma mesma instituição financeira, de seu controlador, de sociedades por 

qualquer deles direta ou indiretamente controladas e de suas coligadas ou sociedades sob 

controle comum pode exceder o percentual referido na alínea anterior, observado o máximo de 

20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do FATOR JAGUAR; e 

 

IIII- Excetuam-se do disposto acima, podendo representar até 33% do patrimônio líquido do 

FATOR JAGUAR as aplicações em títulos públicos federais , a realização de operações 

compromissadas lastreadas nos referidos títulos, e as aplicações em quotas de fundos de 

investimento e quotas de fundos de investimento em quotas regulamentados pela Instrução 

CVM 409, com limite máximo de 10% (dez por cento) por fundo investido. 

 

Parágrafo 4º - Para efeito de cálculo dos limites estabelecidos no parágrafo 3º acima: 

 

I – considerar-se-á emissor a pessoa física ou jurídica, o fundo de investimento e o patrimônio 

separado na forma da lei, obrigados ou co-obrigados pela liquidação do ativo financeiro; 

 

II – considerar-se-ão como de um mesmo emissor os ativos financeiros de responsabilidade de 

emissores integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido o composto pelo 

emissor e por seus controladores, controlados, coligados ou com ele submetidos a controle 

comum; 

 

III – considerar-se-á controlador o titular de direitos que assegurem a preponderância nas 

deliberações e o poder de eleger a maioria dos administradores, direta ou indiretamente; 

 

IV – considerar-se-ão coligadas duas pessoas jurídicas quando uma for titular de 10% (dez por 

cento) ou mais do capital social ou do patrimônio da outra, sem ser sua controladora; e 
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V – considerar-se-ão submetidas a controle comum duas pessoas jurídicas que tenham o mesmo 

controlador, direto ou indireto, salvo quando se tratar de companhias abertas com ações 

negociadas em bolsa de valores em segmento de listagem que exija no mínimo 25% (vinte e 

cinco por cento) de ações em circulação no mercado. 

 

Parágrafo 5º - Para os fins deste regulamento, entendem-se como operações nos mercados de 

derivativos aquelas realizadas nos mercados “a termo”, “futuro”, “swap” e “opções”. 

 

Parágrafo 6º - A verificação da representatividade das operações do FATOR JAGUAR nos 

mercados de derivativos tomará por base o valor nominal dos contratos, em se tratando de 

operações “a termo”, “futuro” e de “swap”, e o preço de liquidação das operações, em se 

tratando de “opções”. 

 

Parágrafo 7º - O FATOR JAGUAR poderá livremente realizar operações que tenham como 

contraparte o ADMINISTRADOR, a GESTORA, (devendo manter por 05 anos registro 

segregado que documente tais operações), empresas a eles ligadas ou fundos e/ou carteiras de 

investimento por eles administrados e/ou geridos. 

 

Parágrafo 8º - Os percentuais referidos neste artigo devem ser cumpridos diariamente, com 

base no patrimônio líquido do FATOR JAGUAR do dia útil imediatamente anterior. 

 

Artigo 4º - Os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do FATOR JAGUAR devem 

estar devidamente custodiados, registrados em contas de depósito específicas, abertas 

diretamente em nome do FATOR JAGUAR, em sistemas de registro e de liquidação financeira 

de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil ou em instituições autorizadas para a 

prestação de serviços de custódia pela CVM. 

 

Parágrafo 1º - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as aplicações do FATOR 

JAGUAR em quotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em quotas. 

 

Parágrafo 2º - As operações do FATOR JAGUAR em mercados de derivativos podem ser 

realizadas tanto naqueles administrados por bolsas de valores ou por bolsas de mercadorias e 

futuros quanto nos de balcão, desde que devidamente registradas nos sistemas de registro e 

liquidação financeira referidos no caput deste artigo. 
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Parágrafo 3º - As operações do FATOR JAGUAR em derivativos devem ser feitas com 

aqueles que contem com liquidação financeira, ou sejam objeto de contrato que assegure ao 

FATOR JAGUAR o direito de sua alienação antes do vencimento, com garantia de instituição 

financeira ou de sociedade seguradora, observada, neste último caso, regulamentação específica 

da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 

 

Parágrafo 4º - Em função da composição da sua Carteira, o FATOR JAGUAR classifica-se na 

categoria ANBIMA “Ações” e no tipo ANBIMA “Ações IBOVESPA Ativo”. 

 

Artigo 5º - Não obstante a diligência do ADMINISTRADOR e da GESTORA em colocar em 

prática a política de investimento delineada neste capítulo e na manutenção de sistemas de 

monitoramento de risco, as aplicações do FATOR JAGUAR, por sua própria natureza, estarão 

sempre sujeitas a flutuações de mercado e riscos de crédito, havendo sempre a possibilidade de 

oscilações superiores às estimativas utilizadas por esses sistemas, podendo ocasionar 

distanciamentos e perdas representativas de seu patrimônio, inclusive perda total ou parcial do 

capital investido ou, ainda, a ocorrência de patrimônio líquido negativo, hipótese em que os 

quotistas serão chamados a aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FATOR 

JAGUAR. 

 

CAPÍTULO III 

DOS FATORES DE RISCO E DA POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO DE RISCO 

 

Artigo 6
o
 - O FATOR JAGUAR está sujeito aos seguintes fatores de risco:  

 

I - Risco de Mercado: o valor dos ativos que integram a carteira do FATOR JAGUAR pode 

aumentar ou diminuir de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado, podendo, 

em caso de queda do valor dos ativos, o patrimônio do FATOR JAGUAR pode ser afetado 

negativamente. Referida queda pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que 

não se estenda por períodos longos e/ou indeterminados.  

 

II - Risco de Liquidez: o FATOR JAGUAR poderá investir em ativos que apresentam baixa 

liquidez em função do seu prazo de vencimento ou das características específicas do mercado 

em que são negociados. Desta forma, existe a possibilidade do FATOR JAGUAR não estar 

apto a efetuar pagamentos relativos ao resgate de quotas solicitado pelos quotistas nos prazos 

estabelecidos no regulamento ou nos montantes solicitados. A falta de liquidez pode, ainda, 

provocar a venda de ativos com descontos superiores àqueles observados em mercados líquidos.  
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IV - Risco Sistêmico: as condições econômicas nacionais e internacionais podem afetar o 

mercado resultando em alterações nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos 

ativos em geral. Tais variações podem afetar o desempenho do FATOR JAGUAR. 

 

V – Risco Legal (Órgão Regulador): a eventual interferência de órgãos reguladores no mercado 

como o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, podem impactar 

os preços dos ativos ou os resultados das posições assumidas. 

 

VI - Risco de Derivativos: consiste no risco de distorção do preço entre o derivativo e seu ativo 

objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do FATOR JAGUAR, limitar as 

possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem 

como provocar perdas patrimoniais aos quotistas ou ainda a ocorrência de patrimônio líquido 

negativo, hipótese em que os quotistas serão chamados para cobrir o prejuízo do FATOR 

JAGUAR. 

 

VII - Risco decorrente da concentração da carteira: o FATOR JAGUAR poderá estar exposto à 

significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Tal concentração 

pode afetar o desempenho do FATOR JAGUAR. 

 

Artigo 7º - O ADMINISTRADOR controla os riscos de mercado, de liquidez e o risco 

proveniente do uso de derivativos por parte da GESTORA. 

 

Parágrafo 1º - O risco de mercado é controlado através de métodos quantitativos simulados por 

software específico, enquanto que os demais riscos são gerenciados através da utilização de 

ferramentas desenvolvidas internamente, dentro dos padrões e exigências da área de Risco e 

Compliance do Administrador. 

 

Parágrafo 2º - Para o monitoramento do risco de mercado, o Valor a Risco (“VaR”) do 

FATOR JAGUAR  é calculado diariamente utilizando-se de técnicas estatísticas atuais de 

forma a estimar a perda financeira possível para um dia levando-se em conta a posição atual do  

FATOR JAGUAR e que o comportamento do mercado será semelhante ao que ocorreu no 

passado recente. Outra abordagem utilizada na aferição do risco da carteira do FATOR 

JAGUAR é o Stress Test, uma técnica que visa analisar o impacto na carteira do FATOR 

JAGUAR de variações extremas nos preços dos ativos e derivativos. Esta abordagem de análise 

tem por objetivo preservar o patrimônio do FATOR JAGUAR em situações de mercado 

consideradas atípicas, que embora difiram do padrão estatístico histórico, podem estar dentro do 

espectro de possibilidades consideradas pontuais pela Área de Risco e Compliance do 

Administrador. 
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Parágrafo 3º - Os investimentos do FATOR JAGUAR estão sempre sujeitos a flutuações e 

riscos de mercado. Os sistemas de monitoramento de risco utilizados pelo ADMINISTRADOR 

são baseados em estatísticas e projeções de cenários baseados em análises macro e 

microeconômicas, que podem não capturar todos os possíveis movimentos e impactos que os 

ativos componentes da carteira do FATOR JAGUAR podem sofrer. O sistema visa assim 

monitorar e antecipar-se aos riscos a que a carteira do FATOR JAGUAR está sujeita, mas não 

pode eliminá-los.  

 

Parágrafo 4º - A Central de Risco e Compliance do Administrador avalia a liquidez dos ativos 

constantes da carteira do fundo de forma a que o FATOR JAGUAR possa atender a 

necessidades normais de resgate e demais pagamentos. Mesmo com tais procedimentos pode 

acontecer, em situações atípicas de mercado, que o FATOR JAGUAR não possua ativos 

suficientemente líquidos para atender suas necessidades. 

 

Parágrafo 5º - Não é possível assegurar ou de qualquer forma garantir que o FATOR 

JAGUAR atingirá seu objetivo de desempenho, bem como que perdas superiores ao valor de 

exposição a risco não ocorrerão, em razão dos riscos e fatores mencionados neste regulamento. 

Desta forma, o Administrador e a GESTORA não poderão, em qualquer hipótese, ser 

responsabilizados pelo não alcance do objetivo de desempenho do FATOR JAGUAR, nem 

pela eventual depreciação de seus ativos que impliquem em perda parcial ou total dos recursos 

pelos quotistas. 

 

Parágrafo 6º - O FATOR JAGUAR utiliza estratégias com derivativos como parte integrante 

de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar 

em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas 

superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos 

adicionais para cobrir o prejuízo do FATOR JAGUAR. 

 

Parágrafo 7º - O FATOR JAGUAR pode estar exposto a significativa concentração em 

ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 
 

 

CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Artigo 8º - O FATOR JAGUAR é administrado pelo BANCO FATOR S.A., com sede na 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº. 1017, 11º e 12º andares – Itaim Bibi, São Paulo – SP, 



103 

 

inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 33.644.196/0001-06, doravante abreviadamente designado 

ADMINISTRADOR. 

 

Parágrafo 1º - O ADMINISTRADOR do FATOR JAGUAR, observadas as limitações da 

legislação pertinente, terá poderes para praticar todos os atos necessários à administração do 

FATOR JAGUAR e para exercer os direitos inerentes aos ativos financeiros e as modalidades 

operacionais que integrem a carteira, delegando à GESTORA a ação de comparecer e votar em 

assembleias gerais ou especiais. 

 

Parágrafo 2º - A administração do fundo compreende o conjunto de serviços relacionados 

direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do fundo, que podem ser prestados 

pelo próprio ADMINISTRADOR ou por terceiros por ele contratados em nome do fundo, de 

acordo com política própria para a contratação de prestadores de serviços, que contém os 

requisitos e diretrizes básicas para tal e que se encontra devidamente registrada no órgão 

autorregulador. 

 

Parágrafo 3º - O ADMINISTRADOR e cada prestador de serviço contratado respondem 

perante à CVM, na esfera de suas respectivas competências, por seus próprios atos e omissões 

contrários à legislação vigente, a este regulamento, e às disposições regulamentares aplicáveis. 

 

Artigo 9º - A gestão da carteira do FATOR JAGUAR é atribuída à FAR - FATOR 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 

nº. 1017, 13º andar – Itaim Bibi, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

01.861.016/0001-51, devidamente credenciada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

para exercer a atividade de administração de carteiras em 18/07/1997, através do Ato 

Declaratório nº. 4407, doravante abreviadamente designada GESTORA, permanecendo com o 

ADMINISTRADOR todas as responsabilidades legais e regulamentares vigentes. 

  

Parágrafo 1º - As decisões sobre investimentos são baseadas em análise fundamentalista e 

monitoramento de mercados, contando a gestora com um departamento de análise e pesquisa 

independente, composto por uma equipe que dá suporte necessário para a tomada de decisões. O 

processo de decisão de investimentos está baseado na análise dos fundamentos que determinam 

as tendências do cenário internacional e o comportamento dos mercados globais, seguido de 

uma profunda análise do quadro doméstico (atividade econômica, taxa de juros, câmbio, 

implicações setoriais e aspectos políticos). Além disso, é feita uma meticulosa avaliação 

fundamentalista de empresas (situação gerencial, societária, liquidez dos papéis), a fim de 

definir a alocação dos recursos, setores de concentração e seleção dos ativos. O modelo de 

gestão se baseia numa abordagem fundamentalista – quantitativa, que atribui valor para cada 

uma das variáveis fundamentais analisadas. A estrutura decisória da gestora é integrada por um 

comitê de gestão diário, um comitê de investimento quinzenal e um comitê de crédito mensal, 
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que definem estratégias de atuação, limites e políticas de investimento do fundo, em 

consonância com este regulamento. 

 

Parágrafo 2º - Os serviços de tesouraria, de controle, processamento e custódia dos títulos, 

valores mobiliários e demais ativos financeiros e de escrituração da emissão e resgate de quotas 

do FATOR JAGUAR são contratados junto ao ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede na Cidade 

e Estado de São Paulo, à Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 – Torre Itaúsa, inscrito 

no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04, doravante abreviadamente designado CUSTODIANTE, 

sem prejuízo das responsabilidades legais e regulamentares do ADMINISTRADOR, o qual 

poderá submeter a substituição do CUSTODIANTE à apreciação da assembleia geral de 

quotistas, observado o disposto no Capítulo XI abaixo. 

 

Parágrafo 3º - A GESTORA  comparecerá e exercerá o direito de voto nas assembleias gerais 

ordinárias e extraordinárias dos fundos de investimento em que o FATOR JAGUAR  detenha 

participações, de acordo com política de exercício de direito de voto em assembleias, que 

disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais as matérias relevantes obrigatórias 

para o exercício do direito de voto. Tal política orienta as decisões da GESTORA em 

assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o 

direito de voto, e encontra-se disponível, em sua versão integral no sitio na rede mundial de 

computadores www.bancofator.com.br. 

 

Parágrafo 4º - O ADMINISTRADOR viabilizará à GESTORA, quando solicitado, o 

instrumento de mandato nos termos da legislação aplicável em vigor, a fim de que sejam 

atendidos os objetivos do parágrafo supra.. 

 

Parágrafo 5º - Na ausência de manifestação da GESTORA, o exercício de voto e 

comparecimento em assembleia será de responsabilidade do ADMINISTRADOR. 

 

CAPÍTULO V 

DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR E DO GESTOR 

 

Artigo 10 - O FATOR JAGUAR pagará taxa de administração correspondente a 2,0% a.a. 

(dois por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FATOR JAGUAR. 

 

Parágrafo 1º - Essa remuneração será calculada na base de 1/252 (um duzentos e cinqüenta e 

dois avos) da percentagem referida no caput deste artigo, será calculada e provisionada por dia 

http://www.bancofator.com.br/
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útil como despesa do FATOR JAGUAR e paga mensalmente, até o 3º (terceiro) dia útil do mês 

subseqüente àquele a que se referir. 

 

Parágrafo 2º - A taxa de administração acima estabelecida engloba a remuneração do 

ADMINISTRADOR, da GESTORA e dos demais prestadores de serviços do FATOR 

JAGUAR, nas formas e prazos entre eles ajustados, excetuados aqueles cujos encargos são de 

responsabilidade do próprio FATOR JAGUAR, conforme estabelecido neste regulamento e na 

regulamentação em vigor. 

 

Parágrafo 3º - A taxa de administração referida no caput deste artigo será considerada também 

como a taxa de administração máxima que incidirá sobre o FATOR JAGUAR. 

 

Parágrafo 4º - Incidirão ainda sobre o FATOR JAGUAR as taxas de performance e de 

qualquer outra natureza cobradas pelos fundos de investimento junto aos quais o FATOR 

JAGUAR eventualmente aplique seus recursos. 

 

Artigo 11 – O FATOR JAGUAR pagará ainda, a título de remuneração pelo resultado na 

gestão da carteira, uma taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) do 

rendimento das quotas do FATOR JAGUAR que exceder a 100% (cem por cento) da variação 

do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo - IBOVESPA, apurada de acordo com o parágrafo 

primeiro abaixo, já descontada a remuneração referida no artigo anterior. 

 

Parágrafo 1º - A taxa de performance será calculada e provisionada diariamente. 

 

Parágrafo 2º - Na apuração da taxa de performance de que trata o caput deste artigo, o número 

de quotas de cada quotista não será alterado, já que o valor da taxa de performance devido será 

deduzido diariamente do patrimônio líquido do FATOR JAGUAR. 

 

Parágrafo 3º - O valor devido como taxa de performance será pago semestralmente, por 

períodos vencidos, ou no resgate de quotas, o que ocorrer primeiro. 

 

Parágrafo 4º - As datas base para efeito de aferição da taxa de performance corresponderão ao 

último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano. 
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Parágrafo 5º - Em caso de resgate, a data base para aferição da taxa de performance a ser 

efetivamente paga será a data em que convertida. Para tanto, a taxa de performance será 

calculada com base na quantidade de quotas a ser resgatada. 

 

Parágrafo 6º - Para efeito do cálculo da taxa de performance, em cada data base, será 

considerado como início do período a data de aquisição das quotas pelo investidor ou a última 

data base utilizada para a aferição da taxa de performance em que houve o efetivo pagamento. 

 

Parágrafo 7º - Não será cobrada taxa de ingresso ou de saída no FATOR JAGUAR 

 

CAPÍTULO VI 

DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

Artigo 12 - Entende-se por patrimônio líquido do FATOR JAGUAR a soma algébrica do 

disponível mais o valor da carteira, mais os valores a receber, menos as exigibilidades. 

 

Parágrafo 1º - Os rendimentos da carteira do FATOR JAGUAR referentes a dividendos ou 

juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos que integrem a sua carteira 

não serão distribuídos, mas incorporados à quota do FATOR JAGUAR no dia em que 

disponibilizados ao FATOR JAGUAR. 

 

Parágrafo 2º - Para efeito da determinação do valor da carteira, serão observadas as normas e 

os procedimentos previstos na regulamentação em vigor. 

 

CAPÍTULO VII 

DA EMISSÃO E COLOCAÇÃO DAS QUOTAS 

 

Artigo 13 - As quotas do FATOR JAGUAR correspondem a frações ideais desse e serão 

escriturais e nominativas. 

 

Parágrafo 1º - A qualidade de condômino caracteriza-se pela inscrição do nome do titular no 

registro de quotistas do FATOR JAGUAR. 
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Parágrafo 2º - É indispensável, por ocasião do ingresso do quotista no FATOR JAGUAR, sua 

adesão aos termos deste regulamento e do prospecto, por meio da entrega do respectivo termo 

de adesão, devidamente assinado. Em caso de impossibilidade do investidor em entregar o 

termo de adesão original assinado no momento da aplicação, tal termo poderá ser enviado por 

fax, devendo ser o original entregue em seguida, observado ainda o disposto no parágrafo 

abaixo. 

 

Parágrafo 3º - Os pedidos de resgates de quotas do FATOR JAGUAR por quotistas que 

tenham enviado seus respectivos termos de adesão por fax no momento da aplicação, conforme 

descrito no parágrafo anterior, somente poderão ser efetuados após o recebimento pelo 

ADMINISTRADOR, em sua sede, do termo de adesão original, devidamente assinado pelo 

respectivo quotista e pelo co-titular, se for o caso. 

 

Parágrafo 4º - A adesão de que tratam os parágrafos 2º e 3º acima poderá ser efetuada, ainda, 

por meio eletrônico, através de sistemas que venham a ser disponibilizados pelo 

ADMINISTRADOR para tanto. 

 

Parágrafo 5º - Admite-se a transferência de quotas do FATOR JAGUAR apenas na hipótese 

de decisão judicial, execução de garantia ou sucessão universal. 

 

Parágrafo 6º -  As condições de compra e movimentação das quotas do FATOR JAGUAR  

estão descritas no respectivo prospecto do fundo. 

 

Artigo 14 – As quotas do FATOR JAGUAR terão seu valor calculado diariamente, exceto em 

dias não úteis, com base nos valores dos ativos financeiros componentes de sua carteira no 

fechamento do dia. 

 

Artigo 15 - Na emissão das quotas será utilizado o valor da quota em vigor no 1º (primeiro) dia 

útil subseqüente ao da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao 

ADMINISTRADOR. 

 

Parágrafo 1º - As aplicações em quotas do FATOR JAGUAR devem ser efetuadas em moeda 

corrente nacional por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou qualquer outro 

instrumento de transferência no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). 
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Parágrafo 2º - É facultado ao ADMINISTRADOR suspender, a qualquer momento, novas 

aplicações no FATOR JAGUAR, desde que tal suspensão se aplique indistintamente a novos 

investidores e quotistas atuais. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO RESGATE DAS QUOTAS 

 

Artigo 16 - As quotas do FATOR JAGUAR não têm prazo de carência para efeito de resgate. 

 

Parágrafo Único - Será considerado dia útil, para fim de resgate, quando ocorrer feriado 

estadual ou municipal na praça da sede do ADMINISTRADOR, da GESTORA ou do 

CUSTODIANTE. 

 

Artigo 17 - A data da conversão das quotas, ou seja, a data da apuração do valor das quotas para 

fim de pagamento dos resgates, será o 1º (primeiro) dia útil subseqüente ao do recebimento do 

pedido de resgate pelo ADMINISTRADOR. 

  

Parágrafo 1º – O pagamento do resgate deverá ser efetuado no 3º (terceiro) dia útil subseqüente 

à data de conversão, ou seja, no 4º (quarto) dia útil imediatamente subseqüente ao do 

recebimento do pedido de resgate pelo ADMINISTRADOR. 

 

Parágrafo 2º - Os resgates de quotas do FATOR JAGUAR devem ser efetuadas em moeda 

corrente nacional por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou qualquer outro 

instrumento de transferência no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). 

 

Parágrafo 3º - O Fundo admite a realização de aplicações de forma conjunta. Os co-titulares 

serão considerados solidários perante o administrador e o próprio fundo, sendo certo que cada 

um, de per si, e sem anuência do outro, poderá exercer todos os direitos inerentes à condição de 

quotista. Fica, ainda, estipulado, que as aplicações deverão ser provenientes de conta-corrente 

bancária conjunta titulada por ambos os co-titulares, bem como os resgates só serão enviados 

para conta-corrente que ostente esta mesma característica. 

 

Parágrafo 4º - Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira do 

FATOR JAGUAR, inclusive em decorrência de pedidos de resgate incompatíveis com a 

liquidez existente ou que possam implicar em alteração do tratamento tributário do FATOR 
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JAGUAR ou do conjunto dos quotistas, em prejuízo destes últimos, o ADMINISTRADOR 

poderá declarar o fechamento do FATOR JAGUAR para a realização de resgates, observado o 

disposto na regulamentação em vigor. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Artigo 18 - O FATOR JAGUAR terá escrituração contábil destacada da relativa ao 

ADMINISTRADOR. 

 

Artigo 19 - O FATOR JAGUAR está sujeito aos procedimentos de escrituração, elaboração, 

remessa e disponibilização de demonstrações financeiras previstas na regulamentação em vigor. 

 

Artigo 20 - As demonstrações financeiras do FATOR JAGUAR serão auditadas anualmente 

por Auditor Independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários. 

 

Artigo 21 - O exercício social do FATOR JAGUAR tem duração de 01 (um) ano, sendo o seu 

encerramento em 31 de março. 

 

CAPÍTULO X 

DA PUBLICIDADE E REMESSA DE DOCUMENTOS 

 

Artigo 22 - O ADMINISTRADOR é obrigado a divulgar imediatamente, através de 

correspondência a todos os quotistas e de comunicação através do Sistema de Envio de 

Documentos disponível na página da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, qualquer ato ou 

fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do fundo ou aos ativos integrantes da 

sua carteira. 

 

Artigo 23 - O ADMINISTRADOR do FATOR JAGUAR está obrigado a:  

 

I – divulgar, diariamente, o valor da quota e do patrimônio líquido do FATOR JAGUAR; 
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II – remeter mensalmente aos quotistas extrato de conta contendo: 

 

nome do FATOR JAGUAR e o número de seu registro no CNPJ;  

nome, endereço e número de registro do ADMINISTRADOR no CNPJ;  

nome do quotista; 

saldo e valor das quotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida ao longo do 

mesmo;  

rentabilidade do FATOR JAGUAR auferida entre o último dia útil do mês anterior e o última 

dia útil do mês de referência do extrato; 

data de emissão do extrato da conta; e 

o telefone, o correio eletrônico e o endereço para correspondência do serviço de atendimento ao 

quotista. 

 

III – disponibilizar, na sede do ADMINISTRADOR, as informações do FATOR JAGUAR, 

inclusive as relativas à composição da carteira, mensalmente, no prazo de até 10 (dez) dias após 

o encerramento do mês a que se referirem, que poderão ser objeto de solicitação pelos meios 

estabelecidos no artigo 31 deste regulamento. 

 

Parágrafo 1º - O demonstrativo da composição da carteira poderá omitir a identificação e 

quantidade das operações em curso, registrando somente o valor e sua percentagem sobre o total 

da carteira por um prazo de até 90 (noventa) dias após o encerramento do mês, podendo esse 

prazo ser excepcionalmente prorrogado uma única vez, com base em fundamentação aprovada 

pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários. 

 

Parágrafo 2º – Caso o quotista não deseje receber o extrato mencionado no item II acima, 

deverá declarar na sua ficha cadastral. 

 

Parágrafo 3º - Caso as informações constantes do demonstrativo de composição e 

diversificação da carteira do FATOR JAGUAR referido na alínea III do caput deste artigo 

venham a ser disponibilizadas a qualquer dos quotistas em periodicidade inferior àquela 

estabelecida, serão colocadas à disposição dos demais quotistas na mesma periodicidade. 

 

Parágrafo 4º - Caso o ADMINISTRADOR divulgue informações referentes à composição da 

carteira do FATOR JAGUAR a terceiros que não sejam prestadores de serviços para cujas 

atividades se faça necessária a referida divulgação, órgãos reguladores, auto-reguladores ou 
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entidades de classe a que associado, em periodicidade inferior àquela estabelecida na alínea III 

do caput deste artigo, as informações serão colocadas à disposição dos quotistas na mesma 

periodicidade. 

 

Parágrafo 5º - O demonstrativo de composição e diversificação da carteira referido na alínea III 

do caput deste artigo deverá refletir, no mínimo, a quantidade, espécie e valor dos ativos 

financeiros e demais modalidades operacionais que a integram, o valor e sua percentagem sobre 

o total da carteira, destacando as aplicações em fundos de investimento administrados e/ou 

geridos pelo ADMINISTRADOR, pela GESTORA ou por empresas a eles ligadas. 

 

Parágrafo 6º - O ADMINISTRADOR colocará as demonstrações financeiras do FATOR 

JAGUAR à disposição de qualquer interessado que as solicitar no prazo máximo de 90 

(noventa) dias após o encerramento do exercício social. 

 

CAPÍTULO XI 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Artigo 24 - Compete privativamente à assembleia geral de quotistas deliberar sobre: 

 

as demonstrações contábeis apresentadas pelo ADMINISTRADOR; 

a substituição do ADMINISTRADOR, da GESTORA ou do CUSTODIANTE do FATOR 

JAGUAR; 

a fusão, a incorporação, a cisão, a transformação ou a liquidação do FATOR JAGUAR; 

aumento das taxas de remuneração; 

a alteração da política de investimento do FATOR JAGUAR; 

a amortização de quotas; e 

a alteração deste regulamento. 

 

Parágrafo Único - O regulamento pode ser alterado, independentemente da assembleia geral, 

sempre que tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências 

expressas da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, de adequação a normas legais ou 

regulamentares ou ainda em virtude da atualização dos dados cadastrais do 

ADMINISTRADOR, da GESTORA ou do CUSTODIANTE do FATOR JAGUAR, tais 

como alteração na razão social, endereço e telefone, devendo o ADMINISTRADOR 
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encaminhar correspondência ao quotista informando sobre as referidas alterações, no prazo de 

até 30 (trinta) dias, contados da data em que tiverem sido implementadas. 

 

Artigo 25 - A convocação da assembleia geral deve ser feita por correspondência encaminhada 

a cada quotista. 

 

Parágrafo 1º - A convocação de assembleia geral deverá enumerar, expressamente, na ordem 

do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos 

gerais haja matérias que dependam de deliberação da assembleia. 

 

Parágrafo 2º - A convocação da assembleia geral deve ser feita com 10 (dez) dias de 

antecedência, no mínimo, da data de sua realização. 

 

Parágrafo 3º - Da convocação devem constar, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será 

realizada a assembleia geral. 

 

Parágrafo 4º - O aviso de convocação deve indicar o local onde o quotista pode examinar os 

documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da assembleia. 

 

Parágrafo 5º - A presença da totalidade dos quotistas supre a falta de convocação. 

 

Artigo 26 – Anualmente a assembleia geral deverá deliberar sobre as demonstrações contábeis 

do FATOR JAGUAR, fazendo-o até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício 

social.  

 

Parágrafo 1º - A assembleia geral a que se refere o caput somente pode ser realizada no 

mínimo 30 (trinta) dias após estarem disponíveis aos quotistas as demonstrações contábeis 

auditadas relativas ao exercício encerrado. 

 

Parágrafo 2º - A assembleia geral a que comparecerem todos os quotistas poderá dispensar a 

observância do prazo estabelecido no parágrafo anterior, desde que o faça por unanimidade. 
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Artigo 27 - Além da assembleia prevista no artigo anterior, o ADMINISTRADOR, a 

GESTORA, o CUSTODIANTE ou quotista ou grupo de quotistas que detenham, no mínimo, 

5% (cinco por cento) do total de quotas emitidas, poderão convocar a qualquer tempo 

Assembleia geral de quotistas, para deliberar sobre ordem do dia de interesse do FATOR 

JAGUAR ou dos quotistas. 

 

Parágrafo Único - A convocação por iniciativa da GESTORA, do CUSTODIANTE e de 

quotistas será dirigida ao ADMINISTRADOR, que deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias contados do recebimento, realizar a convocação da assembleia geral às expensas dos 

requerentes, salvo se a assembleia geral assim convocada deliberar em contrário. 

 

Artigo 28 – A assembleia geral se instalará com a presença de qualquer número de quotistas, e 

as deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo a cada quota 1 (um) voto. 

 

Parágrafo 1º - Somente podem votar na assembleia geral os quotistas do FATOR JAGUAR 

inscritos no registro de quotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes 

legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. 

 

Parágrafo 2º - Os quotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou 

eletrônica, desde que recebida pelo ADMINISTRADOR antes do início da assembleia, 

observado o disposto no regulamento. 

 

Artigo 29 – Todas as deliberações da assembleia poderão ser tomadas mediante processo de 

consulta formal, sem necessidade de reunião dos quotistas. 

 

Artigo 30 - Não podem votar nas assembleias gerais do FATOR JAGUAR o 

ADMINISTRADOR e a GESTORA, os sócios, diretores e funcionários do 

ADMINISTRADOR e da GESTORA, empresas ligadas ao ADMINISTRADOR e à 

GESTORA, seus sócios, diretores, funcionários e os prestadores de serviços do FATOR 

JAGUAR, seus sócios, diretores e funcionários, salvo na hipótese de aquiescência expressa da 

maioria dos demais quotistas. 

 

Artigo 31 - O resumo das decisões da assembleia geral deverá ser enviado a cada quotista no 

prazo de até 30 (trinta) dias após a data de sua realização, podendo ser utilizado para tanto o 

extrato de conta que for enviado mensalmente. 
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Parágrafo Único - Caso a assembleia geral seja realizada nos últimos dez dias do mês, a 

comunicação de que trata o caput poderá ser efetuada no extrato de conta relativo ao mês 

seguinte. 

 

CAPÍTULO XII 

DAS NORMAS GERAIS 

 

Artigo 32 - Constituirão encargos do FATOR JAGUAR, além da remuneração de que tratam 

os artigos 10 e 11 deste regulamento, as seguintes despesas, que lhe poderão ser debitadas pelo 

ADMINISTRADOR: 

 

taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou 

venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FATOR JAGUAR; 

 

despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de 

relatórios previstos na legislação em vigor; 

 

despesas com correspondência de interesse do FATOR JAGUAR, inclusive comunicações aos 

quotistas; 

 

honorários e despesas do auditor independente; 

 

emolumentos e comissões pagas por operações do FATOR JAGUAR; 

 

honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa 

dos interesses do FATOR JAGUAR, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação 

imputada ao FATOR JAGUAR, se for o caso; 

 

parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa 

ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; 

despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto do FATOR 

JAGUAR pela GESTORA ou por seus representantes legalmente constituídos, em assembleias 

gerais das companhias nas quais o FATOR JAGUAR detenha participação; e 
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despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, ativos 

financeiros e modalidades operacionais. 

 

Parágrafo Único - Quaisquer despesas não previstas como encargos do FATOR JAGUAR, 

inclusive as relativas à elaboração do prospecto, correm por conta do ADMINISTRADOR, 

devendo ser por ele contratados. 

 

CAPÍTULO XIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 33 – O ADMINISTRADOR manterá em funcionamento serviço de atendimento aos 

quotistas  nos dias úteis, das 10:00 às 18:00 horas, na sua sede social à Rua Renato Paes de 

Barros nº. 1017, 12º andar, São Paulo, SP, CEP 04530-001, ou através do telefone (11) 3049-

9140, ou através  do endereço eletrônico fundosfator@bancofator.com.br. 

 

Parágrafo Único – Caberá ao serviço de atendimento aos quotistas descrito no caput a 

prestação de informações sobre resultados do fundo em exercícios anteriores assim como outras 

informações relevantes referentes a exercícios anteriores tais como demonstrações contábeis, 

relatórios do ADMINISTRADOR e demais documentos elaborados ou divulgados. 

 

Artigo 34 - Os rendimentos auferidos pelos cotistas com as aplicações no FATOR JAGUAR 

estão sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), que será 

recolhido pelo ADMINISTRADOR, conforme a legislação vigente, no momento do resgate. 

 

Parágrafo 1º Os investimentos realizados pelo FUNDO não estão sujeitos a tributação de 

qualquer espécie. 

 

Parágrafo 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos cotistas sujeitos a regras de 

tributação específicas, na forma da legislação em vigor. 

 

Artigo 35 - Fica eleito o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa 

renúncia de qualquer outro, o mais privilegiado que possa ser para quaisquer ações nos 

processos judiciais relativos ao FATOR JAGUAR ou a questões decorrentes deste 

regulamento. 
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