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O recentemente publicado Scorecard SPIVA® da América Latina - Fechamento de 2020 demonstra que o 
ambiente volátil de 2020, apesar de ter sido potencialmente favorável para os gestores ativos com uma 
convicção elevada, não se traduziu necessariamente para o sucesso dos gestores ativos. 

Os relatórios SPIVA medem o desempenho dos fundos de gestão ativa em comparação com um benchmark 
apropriado. No caso da América Latina, a S&P Dow Jones Indices começou a publicar o scorecard em 2014, 
abrangendo Brasil, Chile e México. 

No fechamento de 2020, todas as categorias nos três países perderam para os seus benchmarks nos 
períodos de um, três, cinco e dez anos. Estes resultados foram diferentes aos do Scorecard SPIVA da 
América Latina - Primeiro semestre de 2020, em que os gestores ativos das categorias Renda variável do 
Brasil, Fundos large cap do Brasil e Títulos de dívida corporativa do Brasil aproveitaram as circunstâncias e 
ganharam dos seus benchmarks no período de um ano (confira o quadro 1).  

Quadro 1: Percentual de fundos superados pelo benchmark no período de um ano 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Dados de 31 de dezembro de 2020. O desempenho superior ao benchmark está baseado nas 
quantidades de fundos com ponderação equitativa. O desempenho dos índices baseia-se no retorno total calculado em moeda local. O desempenho no 

passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 
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A mediana dos gestores de fundos em todas as categorias perdeu para o seu benchmark nos períodos de um, 
três, cinco e dez anos (confira o quadro 2). Contudo, em cinco de sete categorias, os gestores ativos do 
primeiro quartil ultrapassaram o seu benchmark nos períodos de um e três anos (confira o quadro 3). Os 
gestores de melhor desempenho da categoria Renda variável do Brasil ganharam do seu benchmark ainda no 
período de dez anos. 

Quadro 2: Retornos ativos da mediana de gestores de fundos 

CATEGORIA UM ANO (%) 
TRÊS ANOS  

(% ANUALIZADO) 
CINCO ANOS  

(% ANUALIZADO) 
DEZ ANOS  

(% ANUALIZADO) 

Renda variável do Brasil -5,58 -2,00 -3,27 1,88 

Fundos large cap do Brasil -6,80 -0,57 -2,05 -1,79 

Fundos mid/small cap do Brasil -2,47 -4,73 -2,75 -2,37 

Títulos de dívida corporativa do Brasil -2,04 -2,35 -1,96 -1,28 

Títulos de dívida pública do Brasil -2,77 -4,45 -4,49 -2,28 

Renda variável do Chile -0,30 -1,66 -2,96 -2,60 

Renda variável do México -2,63 -1,73 -3,13 -1,23 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Dados de 31 de dezembro de 2020. O desempenho superior ao benchmark está baseado nas 

quantidades de fundos com ponderação equitativa. O desempenho dos índices baseia-se no retorno total calculado em moeda local. O desempenho no 
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

 

Quadro 3: Retornos ativos dos gestores de fundo de melhor desempenho 

CATEGORIA UM ANO (%) 
TRÊS ANOS  

(% ANUALIZADO) 

CINCO ANOS  

(% ANUALIZADO) 

DEZ ANOS  

(% ANUALIZADO) 

Renda variável do Brasil 0,42 2,20 -0,14 1,98 

Fundos large cap do Brasil -4,44 2,26 -0,40 0,20 

Fundos mid/small cap do Brasil 4,16 -1,72 -1,47 -0,44 

Títulos de dívida corporativa do Brasil -0,21 -0,93 -0,54 -0,69 

Títulos de dívida pública do Brasil 0,33 0,17 0,03 -0,59 

Renda variável do Chile 2,52 0,07 -2,07 -2,25 

Renda variável do México 1,12 1,07 -0,26 -0,15 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Dados de 31 de dezembro de 2020. O desempenho superior ao benchmark está baseado nas 

quantidades de fundos com ponderação equitativa. O desempenho dos índices baseia-se no retorno total calculado em moeda local. O desempenho no 
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

Como evidenciado pelos scorecards SPIVA, a maioria dos gestores ativos teve um desempenho inferior ao 
seu índice de referência na maior parte do tempo, especialmente em horizontes temporais de longo prazo. 
Será o desempenho superior devido à sorte ou à habilidade? Fique ligado ao próximo Scorecard de 
Persistência da América Latina.  
 

Leia mais em indexologyblog.com 
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