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No presente artigo, analisamos o impacto do viés de sobrevivência no desempenho de fundos ativos de renda 

variável no Brasil em comparação com o seu benchmark, o S&P Brazil BMI. Para isso, replicamos os 

resultados de desempenho apresentados no Scorecard SPIVA® da América Latina (fechamento 2017),1 mas 

sem levar em conta os fundos liquidados ou fundidos. No artigo anterior desta série foi possível observar que, 

como grupo, os fundos liquidados e fundidos no Brasil perderam para o seu benchmark por uma margem 

superior à apresentada pelo universo geral de fundos ativos do SPIVA no Brasil. Consequentemente, incluir 

na análise somente os fundos que sobrevivem, em vez de incluir todos os fundos ativos ao início dos períodos 

de análise de desempenho, geraria resultados de performance com tendência ascendente, fato que 

demonstraremos no presente artigo. 

A figura 1 mostra a percentagem de fundos na categoria Renda variável do Brasil que ganharam do seu 

benchmark em períodos de um, três e cinco anos até o final de 2017. Para a análise, formamos dois grupos 

de fundos: o primeiro grupo correspondeu ao universo utilizado no Scorecard SPIVA da América Latina, 

enquanto o segundo grupo incluiu os fundos do universo elegível do SPIVA após eliminar os fundos liquidados 

ou fundidos. 

                                                                                                     

1 Ver Relatório 1: Percentagem de fundos superados pelo benchmark. 

http://www.indexologyblog.com/2018/05/30/performance-analysis-of-liquidated-funds-in-brazil-part-ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Indexologyblog+%28Indexology+Blog+%29
https://spindices.com/indices/equity/sp-brazil-bmi-local-currency
https://portugues.spindices.com/documents/spiva/spiva-latin-america-year-end-2017-por.pdf
https://portugues.spindices.com/documents/education/blog-performance-analysis-of-liquidated-funds-in-brazil-por.pdf
http://www.indexologyblog.com/author/phillip_brzenk/


 

 

Figura 1: Percentagem de fundos que superam o benchmark: fundos que sobreviveram versus universo SPIVA 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Dados para períodos encerrados em 29 de dezembro de 2017. O desempenho superior ao 
benchmark está baseado nas quantidades de fundos com ponderação equitativa. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais 
calculados em reais brasileiros (BRL). O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

Foi possível observar que os fundos que sobreviveram ultrapassaram o desempenho do universo total de 

fundos nos três períodos de análise retrospectiva. Adicionalmente, a diferença nas cifras de desempenho 

entre os dois grupos aumentou quanto maior foi o horizonte temporal. Embora a percentagem de fundos que 

superaram o seu benchmark no período de um ano não tenha apresentado uma diferença muito significativa, 

no período de cinco anos, 38% dos fundos que sobreviveram ultrapassaram seu benchmark, em comparação 

com somente 18% do universo SPIVA. Estes resultados servem para destacar a importância de corrigir o viés 

de sobrevivência, já que as cifras de sucesso dos fundos na categoria variam muito dependendo de se o 

universo completo ou apenas os fundos que sobreviveram são incluídos na análise. 
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