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Dando continuidade a estudos similares elaborados pela S&P Dow Jones Indices sobre fundos ativos nos 
EUA e na Austrália, apresentamos o Scorecard de Persistência na América Latina. Os dois estudos 
mencionados demonstram, em resumo, que os fundos ativos de melhor desempenho têm poucas chances de 
repetir o sucesso nos anos seguintes. Com o intuito de determinar se é possível obter conclusões similares 
para a América Latina, analisamos o desempenho de fundos ativos no Brasil, Chile e México. 
 
O Scorecard de Persistência na América Latina apresentou duas caraterísticas fundamentais: em primeiro 
lugar, medimos a persistência dos fundos ativos de melhor desempenho que se mantiveram no primeiro 
quartil ou na metade superior de rendimentos durante períodos consecutivos de três e cinco anos. Em 
segundo lugar, as matrizes de transição mostraram os movimentos dos fundos entre quartis e metades 
durante dois períodos independentes de três anos. As matrizes também mostraram a percentagem de fundos 
liquidados ou fundidos durante o período do estudo. 
 
A figura 1 mostra a persistência no desempenho dos fundos do primeiro quartil com base na performance de 
2013 (ano zero). O desempenho destes fundos foi comparado com o seu universo respectivo nos quatro anos 
seguintes para determinar se conseguiram se manter na liderança do desempenho. 
 

http://www.indexologyblog.com/2018/05/16/introducing-the-persistence-scorecard-for-latin-america/
https://portugues.spindices.com/documents/spiva/research-latin-america-persistence-scorecard-may-2018-por.pdf
http://www.indexologyblog.com/author/phillip_brzenk/


 

 

Figura 1: Persistência no desempenho de fundos durante cinco anos 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Dados para períodos encerrados em 29 de dezembro de 2017. O desempenho no passado não 
garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos 

Em todas as categorias, somente alguns fundos conseguiram manter sua posição no primeiro quartil no 
horizonte temporal de cinco anos. Após um ano, a categoria melhor sucedida foi “Renda variável do Brasil”, 
onde 56% dos fundos permaneceram no primeiro quartil. Contudo, isso também significou que quase a 
metade dos melhores fundos em termos de desempenho em 2013 não conseguiram manter sua posição após 
um ano. Já no terceiro ano, muitas das categorias não apresentaram nenhum fundo restante no primeiro 
quartil e no quarto ano cinco das sete categorias registraram o mesmo resultado. Estas cifras demonstraram 
que, independentemente da categoria de fundos, os gestores ativos não conseguiram produzir resultados 
elevados de maneira consistente. 

Na figura 2, dividimos as categorias de renda variável de cada país em quartis, com base no período inicial de 
três anos (2012-2014). Logo depois, medimos a performance de cada fundo durante o segundo período de 
três anos (2015-2017) para desse modo obter dois períodos independentes de análise de desempenho. 
Considerando os dois períodos independentes como referência para a nossa análise, utilizamos uma matriz 
de transição para mostrar os movimentos entre quartis desde o primeiro período até o segundo. 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

Renda variável do Brasil 100 56.4 40.6 1.0 0.0

Fundos large cap do Brasil 100 54.2 37.5 8.3 8.3

Fundos mid/smal cap do Brasil 100 31.6 10.5 0.0 0.0

Títulos de dívida corporativa do Brasil 100 52.6 26.3 15.8 15.8

Títulos de dívida pública do Brasil 100 3.2 3.2 1.6 0.0

Renda variável do Chile 100 9.1 9.1 0.0 0.0

Renda variável do México 100 54.5 9.1 0.0 0.0

0

20

40

60

80

100

P
e
rc

e
n
ta

g
e
m

 d
e
 f

u
n
d
o
s
 q

u
e
 p

e
rm

a
n
e
c
e
ra

m
 n

o
 p

ri
m

e
ir
o
 q

u
a
rt

il



 

 

Figura 2: Matriz de transição de três anos – Desempenho durante dois períodos independentes de três anos (quartis) 

CATEGORIA QUARTIL 

PERCENTAGEM NO FINAL DO SEGUNDO PERÍODO 

1° QUARTIL 
(%) 

2° QUARTIL 
(%) 

3° QUARTIL 
(%) 

4° QUARTIL 
(%) 

FUNDIDOS/ 
LIQUIDADOS 

(%) 

RENDA 
VARIÁVEL DO 
BRASIL 

1° quartil 32 28 8 16 15 

2° quartil 15 15 15 20 36 

3° quartil 9 15 26 18 32 

4° quartil 14 11 22 15 39 

RENDA 
VARIÁVEL DO 
CHILE 

1° quartil 30 10 0 0 60 

2° quartil 20 20 0 20 40 

3° quartil 0 10 20 30 40 

4° quartil 10 20 30 10 30 

RENDA 
VARIÁVEL DO 
MÉXICO 

1° quartil 10 20 30 40 0 

2° quartil 50 30 0 20 0 

3° quartil 30 30 20 10 10 

4° quartil 10 20 40 30 0 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Dados para períodos encerrados em 29 de dezembro de 2017. O desempenho no passado não 
garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

No Brasil, 60% dos fundos situados no primeiro quartil durante o primeiro período terminaram entre o primeiro 
e segundo quartil no segundo período. No caso do segundo, terceiro e quarto quartis, durante o primeiro 
período mais fundos terminaram sendo fundidos ou liquidados do que os que acabaram situados em um dos 
quatro quartis (uma marca azul mais escura significa uma maior frequência). No Chile, mais fundos 
terminaram desaparecendo do que situados em algum dos quatro quartis durante o segundo período. Os 
fundos do primeiro quartil que sobreviveram durante o primeiro período continuaram na liderança do 
desempenho. No entanto, a maioria dos fundos (60%) deixou de existir no segundo período. Não é possível 
observar uma tendência clara no México. Mais fundos no quartil superior durante o primeiro período caíram 
para os quartis da metade inferior durante o segundo período do que os que permaneceram no primeiro 
quartil ou passaram para o segundo e terceiro quartis. Em geral, os fundos situados no segundo e terceiro 
quartis subiram para o primeiro quartil durante o segundo período, enquanto a maioria dos fundos no último 
quartil continuaram a apresentar um baixo desempenho. Basicamente, os resultados no México foram iguais a 
um jogo de cara e coroa. 

O primeiro Scorecard de Persistência na América Latina ecoa os resultados obtidos em outras regiões: a 
grande maioria dos fundos de alto desempenho não conseguiu manter sua posição nos anos seguintes. 

Clique aqui para ver o scorecard com os resultados completos do estudo. 
  

Leia mais em indexologyblog.com 

https://portugues.spindices.com/documents/spiva/research-latin-america-persistence-scorecard-may-2018-por.pdf
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