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forma de investir 
RESUMO 

Um conjunto de fatores tem permitido a expansão dos investimentos com 

base em índices, incluindo os avanços tecnológicos, o regulamento, o 

ceticismo dos investidores com relação à capacidade dos gestores de 

fundos e uma maior preocupação em torno das taxas de administração. O 

ritmo dos avanços e a complexidade das mudanças fazem com que seja 

difícil para os investidores e gestores se manterem informados sobre estas 

tendências decisivas. Neste relatório, fornecemos uma visão geral do 

investimento baseado em índices e seu impacto potencial e real na 

indústria de gestão de ativos.  

A primeira metade do documento descreve as principais tendências 

observadas no mundo da gestão de fundos e o investimento baseado em 

índices, especificamente:  

1. As taxas de administração estão sob pressão. Os avanços 

tecnológicos e as mudanças nas economias de escala têm gerado 

a mercantilização do beta.  

2. A gama de produtos está em expansão constante e os 

investimentos baseados em índices estão ganhando espaço na 

gestão ativa. As estratégias de smart beta e o crescente interesse 

pelo beta dos hedge funds abre o caminho para um maior 

desenvolvimento dos fundos passivos à custa da gestão ativa.  

3. Os avanços tecnológicos estão permitindo a personalização em 

massa dos produtos e um maior ênfase nos resultados 

demandados pelos investidores individuais e institucionais. Estes 

resultados estão se tornando fundamentais. Os fundos vinculados a 

índices podem se beneficiar deste fato devido a seu baixo custo e 

maior transparência.  

A segunda parte deste trabalho se concentra nas mudanças observadas 

na indústria de gestão de ativos e apresenta uma revisão dos temas 

normalmente analisados: 

1. É possível as estratégias de investimento passivo se 

desenvolverem excessivamente? Esta é uma pergunta frequente, 

levando em conta os fluxos elevados de investimento nos fundos 

passivos. Nós explicamos por que isto não deveria ser uma 

preocupação real. 
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2. Considerando a desmitificação e diversificação dos rendimentos, 

quais são as possíveis consequências que isto tem para a gestão 

ativa? A segmentação dos rendimentos de acordo com fatores faz 

com que os investidores sejam mais exigentes em relação aos 

produtos pelos quais estão dispostos a pagar taxas mais elevadas. 

Isto pode acarretar consequências importantes para a estrutura das 

taxas e a indústria em geral. 

3. As definições atualizadas do beta e da gestão passiva: ambos os 

conceitos evoluíram consideravelmente desde a sua criação.  
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PARTE I: ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS GERAIS  

I) As taxas estão apresentando quedas 

Do total de ativos sob administração (AUM), os fundos de gestão passiva, 

incluindo ETFs e fundos vinculados ao desempenho de índices, 

aumentaram de 11% em 2009 para 19% em 20151, ou seja, tiveram um 

crescimento de 73% em um período de 6 anos. Durante a última década, 

os ETFs apresentaram uma taxa de crescimento anual de quase 25%, com 

um AUM superior a três trilhões de dólares.2 As instituições também estão 

preferindo o uso de ETFs para obter exposições “core” e para ter acesso a 

estratégias de smart beta. De acordo com um estudo realizado pela 

Greenwich Associates3, 36% dos investidores institucionais de títulos de 

renda variável vinculados a ETFs esperam aumentar a alocação deste 

instrumento no ano seguinte. No caso de investidores em títulos de renda 

fixa vinculados a ETFs, essa cifra é de 35%. 

Junto com este crescimento, as taxas de administração têm diminuído de 

forma acentuada. Em 1976, investir no mercado de ações dos EUA 

mediante fundos baseados em índices teria custado uma comissão de 

6%4, que é muito diferente da taxa de apenas 0,05% estabelecida hoje 

para muitos fundos de índices. Esta tendência descendente pode ser vista 

tanto em fundos ativos quanto passivos, em diferentes regiões do mundo e 

em diversas categorias de produtos (ações, títulos de dívida, fundos 

híbridos e fundos Target Date5). A tendência é ainda mais pronunciada no 

caso dos fundos de índices e ETFs. De acordo com um relatório da 

Deloitte, as taxas de fundos de gestão ativa na Europa foram 5% menores 

do que em 2002, ao passo que a queda nos produtos passivos foi de 

aproximadamente 42%.6 Ao mesmo tempo, os investidores têm 

demonstrado uma preferência por fundos com taxas baixas, uma vez que 

95% dos novos investimentos foram diretamente atribuídos a fundos que 

estão no quintil de menor custo durante os últimos 10 anos, o que 

provocou a queda das taxas de despesas ponderadas por ativos.7  

Os avanços tecnológicos na indústria de gestão de ativos facilitam a 

disponibilidade de produtos passivos com taxas de baixo custo. As 

 
1  Fonte: Casey Quirk, 2015. “Global Investment Management Assets, Revenue, and Operating Margins Slump in 2015”.  

2  Fonte: ETFGI, 2015. Boletim mensal de ETFGI, outubro de 2015. Comunicado de imprensa de ETFGI, junho de 2015.  

3  Fonte: Greenwich Associates, 2016. “Institutional Investment in ETFs”, primeiro semestre de 2016.  

4  Fonte: John Woerth. “Why it’s a great time to invest”. Vanguard Blog. The Vanguard Group, Inc., 8 de julho de 2014. Quando Vanguard 
lançou o primeiro fundo vinculado ao rendimento de índices em 1976, o Varguard 500 Index Fund apresentava uma taxa de despesas de 
0,43% e uma comissão de vendas de 5,67%.   

5  Fonte: S&P Dow Jones Indices, 2015. “SPIVA®: A Cross-Country Comparison”. Investment Company Institute, 2015. Investment Company 
Fact Book, 2015. 

6  Fonte: Deloitte, 2014. “Europe’s fund expenses at a crossroads”. 

7  Fonte: Morningstar, 2015. Michael Rawson, Ben Johnson. “Investors Drive Expense Ratios Down”. 

Os ETFs 
apresentam uma 
taxa de 
crescimento anual 
de quase 25% 
durante a última 
década.   
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melhorias nos cálculos, armazenamento de dados e poder de 

processamento aumentaram a eficiência de custos na produção, 

implementação e distribuição de produtos. Na década de 1970, o Wells 

Fargo tentou criar um índice com ponderação equitativa que incluísse as 

ações negociadas na Bolsa de Nova Iorque. No entanto, o projeto 

fracassou devido às dificuldades de administrar índices não ponderados 

por capitalização de mercado (imagine levar a cabo os cálculos de 

dividendos, gestão de caixa, funções administrativas e operações no 

mercado de capitais sem a tecnologia atual). No campo das operações, os 

spreads entre preços de compra e venda também diminuíram 

consideravelmente nos últimos 20 anos e os mercados se tornaram 

plataformas eletrônicas com maior liquidez. Além disso, uma 

particularidade dos ETFs é a forma inovadora com que suas ações são 

criadas e destruídas em um processo com menos intermediários e 

operações, o que reduz significativamente a carga administrativa. No 

campo da distribuição, os fundos assumem menos despesas de marketing 

do que no passado, graças a canais mais modernos e plataformas on-line. 

A tecnologia continua a progredir e, da mesma forma que outras indústrias 

como o turismo e a publicidade, esses avanços poderiam determinar os 

vencedores e os perdedores na indústria de gestão de ativos. 

Considerando o desenvolvimento da automatização, do mesmo modo em 

que provavelmente as assessorias robóticas ocuparão um lugar importante 

na distribuição, é possível que o investimento baseado em índices continue 

sendo um dos processos mais beneficiados no campo dos produtos. 

O aumento da demanda por produtos com taxas menores talvez não 

deveria nos surpreender, já que tais estratégias são muito importantes em 

ambientes de rendimentos baixos. Assumindo que o prêmio de risco 

anualizado por investir no mercado de ações será de 4%8 durante um 

período de cinco anos, o custo de gestão ativa de 1% corresponde a 25% 

dos ganhos esperados pelo investimento. Esta margem poderia ser ainda 

maior no caso de investimentos em títulos de dívida, onde os rendimentos 

esperados são próximos a zero. Além de taxas baixas, também há outros 

fatores a considerar na área da demanda. A regulação vem favorecendo o 

investimento passivo ao promover uma maior transparência em relação 

aos custos e mudanças importantes no que diz respeito à forma como 

consultores e plataformas de investimento são pagos. Além disso, os 

resultados decepcionantes de gestores de fundos ativos levam os 

investidores a preferir os fundos passivos de baixo custo. Os fundos geram 

seus lucros a partir de economias de escala9 à medida que aumentam os 

seus ativos sob administração, reduzindo taxas de custódia, gerando 

 
8  Fonte: Credit Suisse, 2016. Global Investment Returns Yearbook 2016. 

9  Malkiel se refere a “economias de escala fundamentais” na gestão de ativos, em que os custos tais como comissões de corretagem são 
tão elevados para um provedor pequeno quanto para um provedor de maior porte. Fonte: Burton Malkiel, “Asset Management Fees and 
the Growth of Finance”, 2013. 

No campo da 
distribuição, os 
fundos assumem 
menos despesas 
de marketing do 
que no passado, 
graças a canais 
mais modernos e 
plataformas on-line. 
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investimento são 
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melhores sistemas tecnológicos, além de uma gestão de riscos e garantias 

mais avançadas com redução de custos de transação via uso de redes 

cruzadas entre os operadores e a distribuição do peso da carga 

regulatória.10 Esses fundos que oferecem exposição passiva ao beta estão 

se beneficiando especialmente, pois o cálculo e monitoramento de índices 

são processos que podem utilizar a tecnologia a fim de transformar um 

negócio com poucos lucros em uma empresa altamente eficiente. A figura 

1 mostra a estreita relação entre os fundos com taxas de administração 

baixas e fundos com grande quantidade de ativos sob administração.  

Figura 1: Ativos vs. taxas de administração 

AUM (bilhões de dólares, 
USD) 

Taxa de administração 
(pontos base) 

Quantidade de ETFs 

<1 50 1420 

1 37 161 

5 24 41 

10 23 33 

20 17 17 

50 12 4 

Fonte: S&P Dow Jones Indices. ETFs domiciliados nos Estados Unidos. Dados de abril de 2016. Este 
quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

Dado o aumento da concorrência, parece existir apenas um caminho para 

as taxas de administração.11 Especificamente, no caso de fundos 

vinculados a índices e ponderados por capitalização de mercado, o 

desempenho de dois fundos que cobrem o mesmo mercado deve ser 

equivalente (por definição), o que geraria a comoditização do beta e faria 

com que os gestores competissem apenas pelos preços. Este fenômeno 

está acontecendo em menor medida nos investimentos com base em 

fatores, como veremos na próxima seção. Assim, a barreira de entrada são 

as economias de escala e não os produtos. Se um fundo tem ativos sob 

administração equivalentes a US$ 100 milhões e o custo de replicar o 

mercado por um valor adicional de US$ 100.000 é próximo a zero, o preço-

alvo também deverá mostrar essa tendência, a fim de maximizar os lucros. 

À medida que as margens de lucro de estratégias puramente passivas se 

aproximem de zero, as grandes empresas poderiam considerar 

comercializar esses produtos abaixo do custo, a fim de capturar e manter 

os ativos sob administração. Esta estratégia significaria oferecer uma gama 

de produtos passivos de forma gratuita, com o objetivo de preservar os 

 
10  É provável que os obstáculos legais que se apresentarão no futuro próximo acarretem custos significativos para os gestores, com um 

aumento calculado de 3% nos custos de cumprimento. O artigo citado diz que a pressão derivada dos custos é maior em empresas 
tradicionais de tamanho médio, já que existem muitos fatores que favorecem os gestores alternativos. Fonte: Oliver Wyman, Morgan 
Stanley, 2016. “Wholesale Banks & Asset Managers”, 2016.   

11  A fim de atingir uma economia de escala e preservar a participação no mercado, os gestores estão recebendo uma pressão implacável 
para reduzir as taxas de administração. Em novembro de 2015, BlackRock reduziu as taxas de sete ETFs operados nos EUA, o que gerou 
que suas taxas de despesas fossem inferiores às de Vanguard. Pouco tempo depois, Charles Schwab adotou a mesma medida.  Fonte: 
Bloomberg, 10 de novembro de 2015. “ETF Price War Heats Up as BlackRock Cuts Fees on Seven Funds”. 

À medida que as 
margens de lucro 
de estratégias 
puramente 
passivas se 
aproximam de 
zero, as grandes 
empresas 
poderiam 
considerar 
comercializar 
esses produtos 
abaixo do custo, a 
fim de capturar e 
manter os ativos 
sob administração. 
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benefícios das economias de escala e obter ganhos de produtos ativos ou 

estratégias de smart beta, bem como de outras linhas de negócio como 

soluções de ativos múltiplos. Muitos investidores também procuram 

acompanhar seus investimentos de baixo custo passivos com 

investimentos ativos secundários (abordagem core-satellite). Além disso, o 

empréstimo de títulos para um fundo pode ser de grande importância para 

os provedores, mesmo que a maior parte dos títulos emprestados seja 

retornada. Blocher e Whaley mostram que os ETFs podem obter uma 

renda considerável do empréstimo de títulos, dependendo das taxas de 

despesas de tais fundos.12 

II) A gestão passiva está absorvendo a gestão ativa 

A DESMITIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

Enquanto o custo de investir em grande parte dos fundos ponderados por 

capitalização está em declínio, os investidores ainda estão dispostos a 

pagar taxas mais elevadas por produtos que superam o rendimento do 

benchmark. Certamente, o principal objetivo da gestão ativa tradicional era 

superar os índices ponderados por capitalização através da seleção de 

determinadas ações. No entanto, os estudos realizados a este respeito, 

que começaram há mais de duas décadas, mostram que os gestores que 

superam o desempenho do mercado geram um excesso de rentabilidade 

por meio da inclinação em torno de determinadas fontes de rendimentos ou 

prêmios de risco. A existência destas fontes sistemáticas se deve a 

anomalias estruturais no mercado. À medida que estas fontes ou fatores 

são identificadas e medidas, se torna mais simples investir nelas. O custo 

do acesso a estes fatores também está diminuindo e uma vez 

compreendido tais elementos, é possível que os investidores se beneficiem 

de forma sistemática de uma abordagem eficiente, transparente e baseada 

em regras. 

Este desmistificação é um processo contínuo em que as fontes de renda 

são segmentadas com base em modelos quantitativos e, em seguida, 

comercializadas através de uma tecnologia mais poderosa. Esta 

combinação de tecnologia e modelos quantitativos tem um grande 

potencial, já que eventualmente permitiria a criação de estratégias menos 

caras, confiáveis, com menor intervenção humana e com maiores 

economias de escala. A automatização torna desnecessária uma grande 

parte do trabalho humano envolvido na monitorização de um índice passivo 

e, quase da mesma forma, os modelos quantitativos procuram ter o mesmo 

efeito no que diz respeito aos critérios e decisões de um gestor ativo.  

 
12  Com base em ETFs domiciliados nos Estados Unidos. O artigo citado diz que as receitas para fundos mútuos vinculados a índices são 

similares, mesmo que levemente menores. Embora a taxa de despesas ponderada pelo valor dos fundos passivos na amostra tenha sido 
de 26 pontos-base, os ETFs poderiam gerar entre 23 e 28 pontos-base ao ano com o empréstimo de títulos. O artigo também diz que, 
caso as empresas implementarem um programa de empréstimos agressivo, esse número poderia aumentar até 55-114 pontos-base ao 
ano. Fonte: Jesse Blocher; Robert Whaley, 2015. “Passive Investing: The Role of Securities Lending”. 

As fontes de 
rendimento estão 
sendo 
desmitificadas e é 
possível obter 
benefícios delas 
por meio de 
índices. 
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Incialmente, acreditava-se que os rendimentos de uma carteira estavam 

relacionados com as habilidades do gestor ativo e, portanto, qualquer tipo 

de desempenho era considerado "alfa". Em 1963, o modelo CAPM 

proporcionou uma explicação sobre as diferenças transversais entre os 

rendimentos das ações mediante um fator único. O beta de mercado e os 

rendimentos superiores ao mercado foram atribuídos à capacidade do 

gestor. Mais tarde, os estudos acadêmicos começaram a identificar fontes 

adicionais de rentabilidade. O modelo de três fatores de Fama e French 

(1993), que foi o mais importante destes trabalhos, incluiu o beta do 

mercado, o valor e o tamanho (mais tarde foi acrescentado o fator de 

momentum). Desde então, tem havido uma evolução constante em termos 

de pesquisas que procuram determinar as melhores medidas para se 

beneficiar destes fatores, o seu desempenho em diferentes ciclos 

econômicos e novos modelos que oferecem alternativas atraentes13 para o 

modelo de quatro fatores. 

O VALOR DO ALFA SE REDUZ CONSTANTEMENTE 

A medida que os retornos vão se reduzindo cada vez mais, o alpha 

encolhe já que é uma parte do retorno da carteira que não é explicada pela 

exposição a riscos sistêmicos ou ao beta. Somos testemunhas deste 

processo constante de recategorização do alfa como beta e, portanto, da 

diminuição da parte dos rendimentos que é atribuída à habilidade do 

gestor.  

À medida que o interesse em fatores vem aumentando, é possível que 

exista um ressurgimento da demanda por investimentos com base em 

fatores quantitativos. Se tal boom acontecesse, seria bastante diferente da 

expansão de 2004-2007, já que grande parte do crescimento teria a forma 

de índices transparentes e de baixo custo. Certos sinais já estão 

começando a se tornar evidentes, tendo em vista a crescente demanda por 

estratégias de smart beta, estratégias de replicação de hedge funds, 

fundos passivos de aposentadoria, beta sustentável e técnicas 

quantitativas que estabelecem como objetivo o carry ou a volatilidade, ou 

seguem tendências. Em 2011, Marc Andreessen, um empresário e 

investidor de risco on-line, afirmou que o uso de softwares estava 

consumindo lentamente o mundo, desestabilizando diferentes indústrias 

como a música, a saúde e outras. Quase da mesma forma, o investimento 

sistemático em índices parece estar dominando o mundo dos 

investimentos, ganhando espaço na gestão de fundos ativos.  

 
13  Um novo modelo de quatro fatores (beta do mercado, tamanho, investimento e rentabilidade) foi proposto por Hou, Kewei et al., em 2012. 

“Digesting Anomalies: An Investment Approach”.  

O alfa tende a 
diminuir à medida 
que os 
rendimentos são 
segmentados. 
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SMART BETA 

A expansão do investimento passivo é mais evidente no crescimento das 

estratégias de smart beta, cujos ativos sob administração aumentaram em 

uma taxa composta de quase 40%14 desde 2010 até 2015 (em 

comparação com índices ponderados por capitalização de mercado, que 

cresceram 19%), com uma proliferação de novos índices. As ideias nas 

quais as estratégias de smart beta estão baseadas, ou seja, fatores como 

tamanho, dividendos, valor, baixa volatilidade, momentum e qualidade; 

existem há muito tempo, mas o que é verdadeiramente notável é a maneira 

como esses fatores têm expandido o acesso aos investimentos. Eles 

fornecem um acesso simples, econômico e transparente a fontes de 

rentabilidade que antes se consideravam dependentes das competências 

de gestão de fundos e disponíveis apenas por meio dos gestores. Mesmo 

que esta estratégia tenha sido associada principalmente às ações, já 

surgiram certos estilos de investimento em renda fixa, como a qualidade, 

valor e, no caso de títulos soberanos, ponderação pelo PIB. Nos últimos 

tempos, a indústria tem se concentrado em achar a melhor forma de 

combinar os prêmios de risco a fim de criar carteiras "para todas as 

condições" e outras combinações sofisticadas de fatores que possam ser 

dinâmicas e aplicáveis a outras classes de ativos.  

BETA DE HEDGE FUNDS 

O beta dos hedge funds ou beta alternativo expande ainda mais o escopo 

do beta sistemático, a fim de abranger prêmios de risco menos 

representados, que são geralmente um alvo de gestores desse tipo de 

fundos. As abordagens de hedge funds passivos tentam se beneficiar de 

parte do rendimento de fundos que visam exposições sistemáticas ao risco 

(beta) versus a capacidade não replicável de um gestor (alfa), em um 

formato mais barato, transparente e baseado em regras. Vários estudos já 

questionaram a capacidade dos gestores de hedge funds (Fung e Hsieh, 

1997; Hazanhodzic e Lo, 2007; Tupitsyn e Lajbcygier de 2015), indicando 

que sua rentabilidade provém de fatores de risco sistemático, lineares e 

"passivos". Além disso, existem dificuldades de aplicação, notadamente 

em matéria de liquidez e eficiência de custos. No entanto, várias 

estratégias de investimentos como long and short, arbitragem e macro 

global investem em títulos líquidos que são negociados e precificados 

diariamente, da mesma forma que um fundo tradicional. É possível que os 

prêmios de risco de estratégias long-short em renda variável se convertam 

em um produto principal devido à sua liquidez elevada e por serem a 

evolução natural dos índices de smart beta atuais. A figura 2 apresenta 

algumas das estratégias de prêmio de risco usadas normalmente pelos 

hedge funds e exemplos de seu uso. 

 
14  Fonte: ETFGI, novembro de 2015. Fundos ETF e ETP de smart beta em todo o mundo arrecadaram US$ 53.7 bilhões nos primeiros 10 

meses de 2015. 
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Figura 2: Exemplos de fontes sistemáticas de prêmios de risco 

Estratégia passiva 
Prêmios de risco 

alternativos  
Exemplo de uso possível 

Ações 

Posição curta em 
volatilidade de ações 

Prêmio por risco de 
volatilidade 

Vender swaps de variância de ações ou 
straddles com cobertura contra o delta 

Arbitragem de fusões 
Risco por falha de 

operação + Prêmios por 
risco de liquidez 

Posição longa em empresas compradas, 
posição curta em empresas compradoras 

Arbitragem de títulos 
conversíveis 

Prêmios por risco de taxa 
de juros, opção de 

compra/incorporação e de 
crédito  

Posição longa em títulos de dívida 
conversíveis, posição curta na ação 

correspondente e crédito de cobertura ou 
exposição à taxa 

Posição longa/curta em 
valor, tamanho, baixa 
volatilidade e 
momentum 

Prêmios por risco de 
valor, tamanho, baixa 

volatilidade e momentum 

Posição longa em cesta de ações com 
maiores prêmios de risco versus posição 

curta em cesta negativa 

Títulos de dívida 

Títulos de dívida do 
fator de valor 

Prêmio por risco de 
valorização 

Comprar títulos de dívida de valor elevado, 
vender títulos de dívida de valor baixo 

Títulos de dívida de 
rendimento elevado 
versus títulos de dívida 
públicos  

Prêmio por risco de 
inadimplência 

Comprar títulos de dívida de rendimento 
elevado, vender títulos de dívida de 

rendimento baixo 

Títulos de dívida 
pública de 10 anos 
versus títulos de dívida 
pública de 2 anos 

Prêmio por risco de 
duration 

Posição longa em títulos de dívida pública de 
10 anos, posição curta em títulos de dívida 

pública de 2 anos 

Commodities 

Contrato de execução 
diferida versus contrato 
antecipado 

Prêmio por custo 
financeiro neto 

Posição longa em contrato de execução 
diferida, posição curta em contrato 

antecipado 

Backwardation versus 
contango  

Prêmio por risco de 
valorização 

Posição longa em commodities com 
backwardation, posição curta no mês 

antecipado 

Posição curta em 
volatilidade de petróleo 

Prêmio por risco de 
volatilidade 

Vender swaps de variância de petróleo (WTI 
ou Brent) ou straddles com cobertura contra o 

delta  

Commodities com 
momentum elevado 
versus commodities 
com momentum baixo 

Prêmio por risco de 
momentum 

Posição longa em cesta de commodities com 
o momentum positivo mais elevado versus 

posição curta em cesta com momentum 
negativo 

Mercado de câmbio 

Moedas com 
rendimento elevado 
versus moedas com 
baixo rendimento 

Prêmio por carry 
Posição longa em moedas com rendimento 

elevado e posição curta em moedas com 
baixo rendimento 

Moedas com 
momentum elevado 
versus moedas com 
momentum baixo 

Prêmio por risco de 
momentum 

Posição longa em moedas com momentum 
elevado positivo versus posição curta em 

moedas com momentum negativo 

Ativos múltiplos 

Ajuste de conversão 
para moeda estrangeira 
(CTA)/ Seguir 
tendências 

Prêmio por risco de 
momentum em diversos 

instrumentos líquidos 

Posição longa em títulos múltiplos ou em 
ativos com momentum elevado positivo 

versus posição curta em ativos com 
momentum negativo 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

É possível que os 
prêmios de risco 
por ações 
derivados das 
estratégias long-
short se convertam 
em um novo 
produto principal, 
devido à sua 
liquidez elevada e 
por constituir a 
evolução natural 
dos índices atuais 
de smart beta. 
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Embora existam questionamentos sobre o desempenho coletivo da 

indústria de hedge funds15, as características de investimento atuais dos 

fundos de beta alternativo e hedge funds continuam sendo de alto 

interesse. Os baixos rendimentos atuais apresentam um obstáculo difícil 

para os proprietários de ativos, especialmente para aqueles planos com 

objetivos (target plans). O rendimento projetado de um investimento pode 

ser crucial para a capacidade do proprietário de ativos de cumprir com as 

contribuições. É possível observar este problema em programas de 

previdência corporativos nos Estados Unidos, onde a rentabilidade 

esperada dos ativos é uma média de 7,3% ao ano.16 No Reino Unido, o 

rendimento esperado é de 6,8%. Seria quase impossível encontrar esse 

tipo de rentabilidade em renda fixa, que tem sido tradicionalmente um ativo 

importante para pensões e seguros (a taxa de títulos de dívida pública de 

10 anos nos EUA foi de quase 1,9%, ao passo que a sua contraparte no 

Reino Unido registrou 1,5%17 em maio de 2016). Devido à sua volatilidade 

elevada, os investimentos muito altos em ações poderiam ser decisivos 

para determinar se um fator possui fundos suficientes ou não. Portanto, 

são necessários outras fontes de rendimentos não correlacionados e com 

menos desvantagens, para cumprir com estes compromissos de pensão, o 

que explicaria o aumento significativo dos investimentos em estratégias de 

beta alternativo e hedge funds nos últimos anos. Os fatores dos hedge 

funds tendem a registrar uma menor correlação entre si e com o beta de 

mercado, de modo que é possível usá-los para melhorar a diversificação, a 

rentabilidade e a gestão de risco da carteira de investimentos. A demanda 

por esses fatores (mas com taxas de administração menores), maior 

transparência e liquidez são os principais impulsionadores dos índices de 

hedge funds. 

III) Para além do alfa e do beta: investir em índices para obter 

resultados 

A NECESSIDADE DOS “RESULTADOS” 

Em virtude do cenário macroeconômico e o quadro regulamentar nos 

últimos anos, temos observado uma tendência global em prol de 

estratégias que permitem aos investidores alcançar um resultado 

desejado, em detrimento de índices de mercado arbitrários. Os resultados 

de investimentos que atendem necessidades específicas, tais como 

crescimento, renda, proteção contra a inflação, gestão de risco e 

preservação do capital; são muito mais atraentes para investidores 

 
15  Fonte: 1) S&P Dow Jones Indices, 31 de março de 2016. No total, a indústria de hedge funds (representada pelo índice Credit Suisse 

HFRI), sem considerar as taxas de administração, tem gerado uma rentabilidade inferior a uma carteira que investe 60/40 em ações ou 
títulos de dívida do S&P 500®, cada ano a contar de 2002. 2) Um estudo realizado por Ibbotson et al., concluiu que grande parte do 
desempenho dos hedge funds corresponde às taxas de administração (31%) ou provém de betas tradicionais (42%). Roger Ibbotson et al., 
2011. “The ABCs of Hedge Funds”. Dados de 1995-2009. 

16 Estudo de Wilshire Consulting sobre os fundos de programas corporativos de aposentadoria. Dados do encerramento de 2014. 

17  Fonte: Factset, dados de maio de 2016. 

O foco da indústria 
está se afastando 
do alfa e do beta, 
em prol dos 
resultados. 
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individuais e institucionais. Os gestores de fundos já perceberam que seus 

clientes finais estão menos preocupados com os benchmarks e não 

seguem uma lógica de risco/rendimento. O relatório de 2013 elaborado por 

McKinsey & Company, intitulado "Outcomes Are the New Alfa" (Os 

resultados são o novo Alfa) afirma que mais de 80% dos gestores de ativos 

considera a produção de "soluções" como uma das suas três principais 

prioridades de crescimento. Em média, as empresas consultadas pela 

McKinsey esperavam que sua área de soluções de negócios fornecesse 

mais de um quarto das receitas e um sexto das vendas no futuro próximo.  

As preferências de "resultados" das pessoas também são cruciais, uma 

vez que os compromissos de pensões passam do Estado e os 

empregadores para as pessoas. De acordo com um relatório da Casey 

Quirk, os investidores individuais representaram 90% dos novos recursos 

líquidos da indústria de gestão de ativos em 2014.18 O relatório também 

prevê que este segmento dominará o crescimento da indústria, pois 

representaria 120% dos novos recursos em 2020. Na maioria das 

jurisdições que regulam os mercados de fundos, os governos e os 

empregadores estão procurando maneiras de reduzir custos associados a 

benefícios de aposentadoria e reduzir o risco em seus balanços, 

cancelando os programas de pensão que geram obrigações voláteis 

vinculadas aos salários do último ano. Visto que os empregadores estão 

preferindo planos de contribuição definida (CD) em vez de planos de 

benefício definido (BD), uma parte crescente dos riscos de investimento 

está sendo transferida aos investidores finais e uma parte 

proporcionalmente menor a intermediários e empresas. O resultado final é 

que as pessoas são obrigadas a suportar a carga de todas as decisões e 

riscos relacionados com os planos de aposentadoria. 

A BUSCA DE RESULTADOS FAVORECE O INVESTIMENTO 

BASEADO EM ÍNDICES 

Tendo em vista que o foco principal é sobre as taxas de administração, é 

possível que os intermediários de programas de aposentadoria19 e os 

investidores finais considerem atraentes índices de baixo custo que 

procuram atingir seus objetivos de investimento. As plataformas 

automáticas de assessoria financeira, cuja popularidade vai aumentar20, 

também utilizam principalmente ETFs devido à sua transparência e baixo 

custo para proporcionar exposição ao mercado. Esperamos que um dos 

principais beneficiados desta tendência sejam os índices de ativos 

 
18  Fonte: Casey Quirk, 2015. “The Roar of the Crowd”. 

19  Quase 50% dos intermediários entrevistados por Cerulli em 2013, afirmaram que estavam considerando utilizar uma estratégia de 
investimento passiva a fim de reduzir o risco de ações judiciais. Fonte: Manning & Napier, março de 2016. “Converge, Volume 9: Collective 
Investment Trusts (CITs)”. 

20  A.T. Kearney calcula que os ativos sob administração das consultorias automáticas aumentarão 68% ao ano e que irão atingir US$ 2,2 
bilhões de dólares nos cinco anos seguintes. 

Considerando que 
o foco principal é 
sobre as taxas, é 
possível que os 
intermediários de 
planos de 
aposentadoria e os 
investidores finais 
considerem 
atraentes índices 
de baixo custo que 
procuram atingir 
seus objetivos de 
investimento. 
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múltiplos que investem de forma dinâmica em uma série de prêmios de 

risco e procuram resultados específicos. Basicamente, o que acontece no 

investimento baseado em resultados é que o índice executa a alocação de 

ativos e a gestão de riscos visando um resultado específico e, em seguida, 

organiza todos os componentes do índice para atingir os fluxos de caixa 

desejados. Através de modelos quantitativos avançados, é possível criar 

carteiras passivas que tenham como objetivo perfis de risco/rentabilidade 

que evoluam ao longo do tempo, tal como no caso de pessoas que 

planejam sua aposentadoria. Considere as ferramentas sofisticadas que 

um participante de um fundo CD tem à sua disposição para enfrentar estes 

desafios. Por exemplo, a série S&P STRIDE Index Series combina a 

alocação de ativos baseada em uma data-alvo com uma gestão de risco 

que permite aos investidores começar com uma estratégia de crescimento 

de ativos e logo mudar o foco para a geração de receitas, à medida que se 

aproxima a data de aposentadoria. 

PERSONALIZAÇÃO EM MASSA PARA A “CAUDA LONGA” DE 

INVESTIDORES 

A personalização em massa é definida como o processo que permite a 

criação de produtos personalizados de modo que quase qualquer pessoa 

possa encontrar o que estiver procurando a um preço baixo. Existem duas 

razões principais pelas quais poderia se oferecer em breve a 

personalização em massa de resultados financeiros específicos com base 

em idade, dados demográficos, renda, eleições futuras e tolerância ao 

risco.  

A primeira razão é a grande variedade de ferramentas disponíveis para 

construir índices e gerar inovações: ações internacionais e segmentos 

deste mercado, títulos small cap e large cap, fatores de valor, crescimento, 

qualidade, baixa volatilidade, beta elevado e risco controlado. Também na 

área de títulos públicos de renda fixa, estão disponíveis títulos de alta 

rentabilidade e de mercados emergentes com diferentes esquemas de 

ponderação. Além disso, existem classes de ativos especializadas, tais 

como commodities, infraestrutura, madeira, imóveis, recursos naturais, etc. 

Em segundo lugar, as consultorias automáticas (investimentos através de 

robôs) oferecem soluções de baixo custo, sofisticadas e baseadas em 

resultados, e utilizam modelos quantitativos simples para determinar o 

investimento ideal em vários fundos vinculados a índices, a fim de eliminar 

as taxas de intermediários financeiros e de gestores ativos. 

Na primeira fase da personalização em massa dos investimentos, serão 

utilizados modelos simples com base na idade e tolerância ao risco dos 

indivíduos, a fim de atrair a maior parte de investidores sensíveis a taxas 

que participam de planos de aposentadoria 401k ou CD. A Figura 3 

apresenta uma ilustração do grupo de investidores que têm acesso a 

soluções altamente personalizadas através da poderosa combinação de 

Embora as 
consultorias de 
investimento 
automatizadas 
estejam dirigidas 
na atualidade à 
cauda longa de 
investidores, no 
futuro poderiam 
se posicionar no 
segmento de 
investimento de 
alto poder 
aquisitivo, caso 
seus benefícios 
se tornassem 
mais conhecidos. 

http://spindices.com/index-family/multi-asset/sp-stride
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consultorias automáticas e estratégias baseadas em regras. Embora as 

consultorias de investimento automatizadas estejam dirigidas na atualidade 

à cauda longa de investidores, no futuro poderiam ser usadas no segmento 

de investimento de alto poder aquisitivo, à medida que seus benefícios se 

tornam mais conhecidos.  

Figura 3: Personalização em massa para a cauda longa de 
investidores 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. 

Uma novidade importante é a oferta de estratégias e temáticas baseadas 

em índices por meio de cestas de ações adquiríveis com uma ordem única, 

sem a necessidade de uma estrutura de fundo.21 Em vez de comprar a 

cesta através de um pacote de investimento em ETFs ou fundos mútuos, a 

ordem automatiza a compra de todos os componentes diretamente 

especificados pelo índice na bolsa de valores. Embora a queda acentuada 

dos custos de transação durante a última década tenha reduzido o custo 

dos fundos, também reduziu a importância das poupanças de fundos 

mútuos. Se é possível para os investidores acessar uma estratégia de 

investimento sem passar por uma combinação de fundos, os maiores 

obstáculos, tais como o financiamento do ETF22 são eliminados e uma 

personalização que atenda às necessidades individuais se torna possível. 

Em teoria, isso só pode acontecer nos mercados de ações devido aos 

 
21  Wealthfront, um provedor de consultorias automáticas, oferece na atualidade investimentos baseados em índices com otimização fiscal. 

Fonte: “Wealthfront Tax-Optimized Direct Indexing”. Site da Wealthfront. Wealthfront Inc., 2016. 30 de maio 2016.   

22 Omite-se a exigência de 200-300 milhões de euros em ativos sob administração para ter liquidez nos fundos. 

Anteriormente, apenas os grandes investidores 

tinham acesso à personalização 

A personalização em massa de produtos de investimento para a 

cauda longa de investidores é possível na atualidade por meio do 

investimento baseado em índices e consultorias automatizadas 
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baixos custos de transação e à liquidez elevada. Embora esteja em um 

estágio de desenvolvimento e ainda apresente riscos, esta tendência 

aponta para a capacidade de oferecer no futuro soluções de investimento 

altamente especializadas e adaptadas a cada investidor.23 

PARTE II: PARA ONDE CAMINHAMOS? 

Junto com o desenvolvimento do investimento com base em índices, a 

indústria de gestão de fundos teve uma profunda reestruturação, que 

também afetou os participantes do mercado. Esta seção fornece um 

resumo de algumas das principais questões.  

I) Quanto é demais? 

Enquanto a indústria de gestão de ativos tem se desenvolvido em conjunto 

com o investimento passivo, o número de fundos ativos tradicionais tem 

diminuído, especialmente aqueles que operam nos mercados 

desenvolvidos de ações large cap e títulos de dívida pública. A proporção 

mundial de ativos sob administração de produtos ativos tradicionais tem se 

reduzido abruptamente na última década, passando de 60% em 2003 para 

cerca de 40% até o final de 2014.24 Além desta mudança fundamental, 

também ocorreu um aumento das especulações sobre o futuro da gestão 

ativa e passiva.  

O investimento passivo (especificamente, a utilização de índices 

ponderados por capitalização de mercado) se baseia parcialmente na 

hipótese do mercado eficiente (EMH).25 Nesse mercado, a estratégia mais 

simples seria manter todos os títulos passivamente de forma proporcional à 

sua capitalização de mercado. Paradoxalmente, a eficiência do mercado 

depende também de que os gestores ativos investiguem e identifiquem 

erros de precificação. O argumento que se repete com cada avanço 

conseguido pelo investimento com base em índice é que, à medida que 

aumenta o capital investido nestas estratégias, é possível que aconteça 

uma reviravolta no momento em que determinado mercado esteja tão 

dominado por investidores em índices ponderados por capitalização que 

deixará de existir um nível suficiente de investigação, o que geraria 

ineficiência.  

Portanto, aparentemente existe uma contradição. Com níveis mais 

elevados de investimento passivo, a prosperidade de investidores menos 

qualificados pode aumentar à medida que as taxas por exposição ao 

mercado são mais baixas e o investimento com base em índices ajuda a 

 
23  Por exemplo, Motif, uma consultoria automática, permite aos investidores customizar temáticas de investimento existentes ou criar suas 

próprias temáticas, que podem ser compartilhadas com outros usuários de Motif. 

24  Fonte: BCG, 2015. “Global Asset Management 2015: Sparking Growth with Go-to-Market Excellence”. 

25  Mesmo em mercado ineficientes os investidores que acham que sua competência não é comparável à media, deveriam escolher uma 
estratégia de investimento com base em índices. 
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evitar perdas neste jogo de soma zero. No entanto, depois de um certo 

ponto, o crescimento do investimento passivo pode ser contraproducente 

para o bem-estar dos investidores, devido à deterioração que ocorre em 

matéria de eficiência do mercado (de acordo com o argumento). Podemos 

observar uma ilustração desta suposta relação por meio da parábola 

invertida que aparece na parte superior da figura 4, onde o eixo Y é o lucro 

total para o investidor menos qualificado (combinação de rendimentos 

depois de considerar as taxas e a eficiência do mercado). 

Por outro lado, existe um argumento paralelo com respeito à figura do 

gestor ativo superior: um aumento na inversão passiva pode ser 

contraproducente para o gestor ativo, já que isto gera um cenário em que 

participam menos investidores com habilidade inferior à média e o gestor 

deverá concorrer com outros investidores tão competentes quanto ele pela 

mesma quantidade de alfa. Neste contexto, “participantes com habilidade 

inferior à média” se refere a investidores menos informados, bem como a 

investidores que não se concentram especificamente na seleção de ações. 

Ao passo que uma maior quantidade destes recursos é investida de forma 

passiva, existirá um maior nível de concorrência por menos oportunidades, 

ou seja, ocorrerá um caso de “redução do alfa”.26 Supõe-se que a 

diminuição destas oportunidades não seja linear e que em algum momento 

os efeitos de demasiado investimento passivo começariam a gerar erros de 

precificação que poderiam ser aproveitados pelo gestor superior.27 Esta 

relação é representada pela função convexa que aparece na parte inferior 

da figura 4. 

 
26 A redução do alfa também faz sentido em um mundo impulsionado pela tecnologia e um acesso simples à informação. 

27  Ainda em situações de ineficiência extrema, um investidor que prefere a capitalização de mercado obtém de qualquer jeito o rendimento 
médio (de acordo com os cálculos de William Sharpe). Por outro lado, a possibilidade de poucos gestores ativos atingirem um rendimento 
muito superior ao mercado será neutralizada pelo baixo desempenho de outros poucos gestores. As oportunidades de ganhar do mercado 
aumentam junto com as possibilidades de registrar rendimentos inferiores. A ineficiência do mercado não altera o jogo de soma zero.  

Com níveis mais 
elevados de 
investimento 
passivo, a 
prosperidade de 
investidores 
menos 
qualificados pode 
aumentar. 
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Figura 4: A gestão passiva contra a eficiência do mercado 

 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, abormalreturns.com28. Estes quadros são fornecidos para efeitos 
ilustrativos. 

Ninguém sabe quando essa reviravolta vai acontecer, ou se na verdade ela 

existe, no entanto, existem poucas razões justificáveis para assumir que o 

crescimento atual dos produtos passivos é irrelevante.  

1. O argumento da rotação relativa 

O consultor de investimentos Charles D. Ellis propôs o argumento da 

rotação da seguinte forma: o mecanismo de fixação de preços, que 

mantém o funcionamento eficiente do mercado, provavelmente não será 

afetado, mesmo em um ponto de maior investimento com base em índices, 

 
28 O primeiro quadro da figura 4 foi adaptada com base na “curva de Bernstein”. Abnormal Returns Blog. Abnormal Returns, 19 de fevereiro 

de 2016. Site, 30 de maio de 2016.  

Há poucas 
razões 
justificáveis 
para assumir 
que o 
crescimento 
atual dos 
produtos 
passivos é 
irrelevante. 

Nível de investimento baseado em índices 

 

0%         100% O
po

rt
un

id
ad

es
 p

ar
a 

su
pe

ra
r 

o 
m

er
ca

do
 

Nível de investimento baseado em índices 

P
ro

sp
er

id
ad

e 
do

s 
in

ve
st

id
or

es
 

Maior prosperidade 

Menor prosperidade 

Maior ineficiência do mercado e 

erros de precificação 

Grandes quantidades de dinheiro de 
investidores menos qualificados 

Nos altos 
níveis da 
gestão ativa, 
as taxas por 
exposição ao 
beta são mais 

elevadas 

Será que vem pela frente uma 
reviravolta do investimento 

baseado em índices? 

Maior ineficiência 

Maior volatilidade 



Os índices estão mudando a forma de investir Junho 2016 

PESQUISA  18 

já que existe uma diferença enorme entre fundos ativos e passivos em 

matéria de rotação.29 

Atualmente, os fundos vinculados a índices representam menos de 10% da 

rotação anual. Assumindo que o fundo ativo médio tivesse uma rotação 

anual de 100%, mesmo em uma situação onde o investimento passivo 

chegasse a 70%, os fundos ativos ainda representariam 80% das 

transações e o mecanismo de fixação de preços não seria afetado. Na 

verdade, para que a rotação de fundos fosse igual entre fundos ativos e 

passivos (segmento buy-and-hold), a distribuição deveria ser de 90% de 

investimento passivo e 10% de investimento ativo, porém, isso está muito 

longe da distribuição atual de 20% e 80%, respectivamente.  

É necessário notar que a taxa de rotação de 10% corresponde a um fundo 

passivo ou ETF quando é utilizado como um investimento buy-and-hold. 

Isto marca uma diferença com a utilização de ETFs pelo comprador e 

vendedor como instrumentos de transação rápidos devido à sua maior 

liquidez. No entanto, existe uma clara distinção entre esses usos de fundos 

vinculados a índices, classificados como ativos, e fundos adquiridos por 

investidores que implementam uma estratégia de buy-and-hold.  

2. De onde provém o aumento em investimentos passivos? 

Embora seja verdade que os fundos passivos estão aumentando, é 

possível que uma parte significativa desse crescimento provenha da queda 

dos fundos que se limitam a replicar um determinado índice, mas, ao 

mesmo tempo cobram taxas de gestão ativa (closet indexers). Diversos 

estudos mostram que a quantidade de closet indexers teve um declínio 

entre 2005 e 201530 e, sob a pressão do regulamento, este será 

provavelmente o segmento de gestão ativa com maiores reduções. Alguns 

estudos mostram que os closet indexers representam pelo menos 60% dos 

fundos ativos. Parece pouco provável que o processo de desmascarar os 

closet indexers provoque alterações na eficiência do mercado.  

3. A precificação depende da existência de gestores ativos, mais uma 

quantidade baixa é suficiente 

Sabe-se que os investidores ativos definem preços por meio de suas 

operações e determinam a capitalização de mercado, que o investidor 

passivo inclui na sua carteira de títulos. Mesmo que os gestores ativos que 

se concentram em erros de preços fossem um segmento muito menor do 

que na atualidade, a precificação ainda ocorreria quando estes gestores 

realizem transações, independente do volume de tais operações. Em 

segundo lugar, quando um grande número de investidores não está focado 

 
29  Fonte: Charles D. Ellis, 2014. “Rise and Fall of Performance Investing”, nota 15. 

30  Fonte: Morningstar. Mathieu Caquineau et al., 2016. “Active Equity Share in Europe Equity Funds”. 
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especificamente nas informações e avaliações das empresas, é difícil 

concluir que a transição para o investimento baseado em índices 

representa mais do que apenas uma adaptação do sistema. Da mesma 

forma, poderia ser benéfico para os mercados que existisse um número 

menor de investidores concentrados na fixação de preços. 

ONDE ESTAMOS AGORA? 

Estamos em 2016 e qualquer reviravolta do investimento com base em 

índice parece distante, devido à ineficiência do mercado. Apenas 20% dos 

ativos sob administração são investidos em estratégias passivas31, os 

spreads das ações são baixos, os registros de dispersão são semelhantes 

aos de 1990, a taxa de absorção de novas informações é alta, e a 

profundidade do mercado para a ação média cresceu quase 300% no 

último período de oito anos.32 O mercado atual também aponta para a 

diminuição do alfa de acordo com a tendência dos investidores menos 

qualificados que preferem o investimento baseado em índices. A evidência 

mostra que os rendimentos acima do mercado têm diminuído, indicando 

que os gestores ativos não estão encontrando oportunidades suficientes 

para obter benefícios.33 Além disso, a quantidade de gestores ativos que 

supera o mercado também tem se reduzido ao longo dos anos.34   

É provável que os fundos ponderados por capitalização continuem a 

crescer no futuro próximo, mesmo que provavelmente a um ritmo inferior. A 

taxa de crescimento já é maior no caso de estratégias passivas não 

ponderadas por capitalização. Tais estratégias, da mesma forma que os 

fundos ativos procuram tirar proveito de fatores de risco, erros de preços e 

anomalias que possam existir no mercado (como vimos na seção anterior). 

Um resultado provável desta situação no futuro próximo é que, à medida 

que os fundos vinculados a índices aumentam, os fundos ativos serão 

forçados a se tornar realmente "ativos " (vamos analisar essa ideia mais 

abaixo). As pesquisas sobre fundos mútuos nos EUA mostram que os 

fundos com active share elevado e carteiras mais concentradas ganharam 

de seus pares com um active share mais baixo.35 

ESCLARECENDO UMA CONFUSÃO 

Além disso, enquanto nos referimos à dicotomia entre o investimento ativo 

e passivo, é surpreendente que os problemas relacionados com o 

comportamento em massa dos investidores sejam mencionados com tanta 

frequência em um contexto de índices ponderados por capitalização de 

 
31  Fonte: Casey Quirk, 2015. “Global Investment Management Assets, Revenue, and Operating Margins Slump in 2015”. 

32  Fonte: James Angel, Lawrence Harris, Chester Spatt, 2013. “Equity Trading in the 21st Century”.  

33  Fonte: Credit Suisse. Michael Mauboussin, Dan Callahan, 2013. “Alpha and the Paradox of Skill”. 

34  Fonte: Laurent Berras et al., 2009. “False Discoveries in Mutual Fund Performance”. 

35  Fonte: Martijn Cremers, Antti Petajisto, 2009. “How Active is Your Fund Manager?” 
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mercado, levando em conta que níveis mais elevados de investimento não 

mudam o preço relativo de um setor ou título. Um fundo passivo ponderado 

por valor de mercado poderia se tornar "caro" com muitos investimentos, 

mas isso tem a ver com outras classes de ativos e segmentos de mercado 

e não afeta o preço dos componentes de maior tamanho no índice mais do 

que os menores. Demasiado dinheiro investido em um determinado ativo, 

como ações de mercados emergentes (quer como produtos ativos ou 

passivos), geraria um aumento nos preços de ações de mercados 

emergentes, mas a decisão de investir e quanto investir é, desde o início, 

uma decisão ativa. As estratégias ativas (ou mesmo estratégias de smart 

beta ou hedge funds) terão uma capacidade muito menor do que 

estratégias ponderadas por valor de mercado, cujas atribuições estão 

baseadas na capacidade dos componentes. 

II) Segmentação dos rendimentos 

Ao passo que os investidores adquirem níveis progressivamente mais 

elevados de informação, é possível que os gestores de fundos sejam 

recompensados no futuro apenas por rendimentos que não podem ser 

facilmente replicados mediante técnicas quantitativas (como o alfa na 

equação).  

Retorno do 

fundo 
= 

Retorno do 

mercado 
+ 

Retorno por prêmio 

de risco 
+ Alfa 

Replicável por  
(índice ponderado 

por capitalização) 
 

(índices de prêmios 

de risco long-short) 
 

(não replicável 

sistematicamente) 

O alfa se deriva de um conjunto de decisões tomadas pelos gestores a 

respeito da seleção de títulos, alocação de ativos, prazos e execução. Tais 

resoluções não podem ser replicadas de forma sistemática. Este tipo de 

rendimento é baixo, ao contrário do beta (seja beta do mercado, seja smart 

beta ou beta alternativo), que pode sim ser obtido de forma sistemática. 

Para um investidor, torna-se cada vez mais difícil justificar todas as fontes 

de rentabilidade que são agrupadas e comercializadas a um preço 

elevado, considerando que os componentes podem ser "segmentados" e é 

possível acessá-los com taxas muito menores. Na verdade, se levarmos 

em conta que o desempenho da maioria dos gestores pode ser dividido em 

subcomponentes como estilo de investimento, ponderação, prazos, etc.; a 

consequência lógica seria usar os componentes diversificados como 

benchmarks para os gestores e então analisar as taxas de administração. 

De tal modo, a contribuição do smart beta e o beta dos hedge funds para a 

gestão de ativos não se limita aos produtos em que é possível investir. É 

possível que esses índices desempenhem um papel fundamental em 

conseguir que os gestores ativos sejam mais responsáveis por seu 

desempenho. Esta evolução pode ser considerável, tanto para os gestores 

ativos quanto para o modelo comercial do investimento baseado em 

índices. Se os investidores querem que seus gestores sejam realmente 
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ativos, uma melhor compreensão do seu desempenho através de 

benchmarks específicos é crucial para estimular maior risco nas 

estratégias de gestão. No entanto, a limitação estrita dos gestores ativos a 

um determinado número de índices como benchmarks pode ser 

contraproducente devido à existência de incentivos distorcidos, algo que já 

foi observado no fenômeno dos closet indexers. Em vez de definir 

limitações sobre os benchmarks, achamos que o foco deveria estar em 

compreender melhor estes índices e na convicção dos gestores em 

carteiras diferenciadas. Prevemos um aumento do número de índices de 

prêmios de risco36 vinculados a benchmarks, bem como na quantidade de 

estatísticas utilizadas para calcular a diferenciação dos fundos em relação 

aos seus benchmarks, incluindo active share, tracking error, information 

ratio e correlação do beta. O uso destas estatísticas provavelmente será 

prejudicado de forma involuntária por decisões dos gestores. Por exemplo, 

o active share já foi altamente elogiado no último tempo, porém, embora 

esta medida forneça muitas informações, também apresenta limitações 

consideráveis visto que proporciona informações incompletas37 e pode ser 

manipulado com facilidade.  

III) O “esvaziamento” da gestão ativa 

AS TAXAS SÃO AINDA MAIS IMPORTANTES QUANDO OS 

RENDIMENTOS SÃO BAIXOS 

O investimento é um processo cheio de incertezas. É muito provável que a 

única certeza do investidor seja o custo, especificamente, o fato inegável 

de que os custos compostos no longo prazo reduzem significativamente os 

rendimentos. O diferencial de taxas de administração para o fundo ativo de 

renda variável "típico", em comparação com um fundo passivo, é 

aproximadamente 65 pontos-base nos EUA e 130 pontos-base na Europa 

(a média anual das taxas equivale a cerca de 70 pontos-base no caso de 

fundos ativos em comparação com 5 pontos-base para os fundos passivos 

nos Estados Unidos; e 160 pontos-base contra 30 pontos-base, 

respectivamente, na Europa).38 Visto que um rendimento de 50 pontos-

base acima do benchmark é considerado dentro do quintil mais alto de 

desempenho, a taxa é muito elevada, já que nos níveis atuais ultrapassa 

em 100% qualquer desempenho superior relativo ao benchmark.  

A mesma análise no caso do modelo de hedge funds proporciona um 

quadro ainda mais sombrio sobre a discrepância entre o desempenho e as 

taxas, destacada na nota 17. Sem os rendimentos superiores a 20% que 

 
36 Existem dificuldades práticas. Idealmente, os benchmarks deveriam representar o horizonte de tempo correto e responder adequadamente 

a problemas como a diferença entre o preço esperado e o preço real de uma operação. 

37  Duas carteiras com um active share de 70% com respeito a um benchmark podem diferir de forma considerável em matéria de exposições 
e tracking error.  

38  Fonte: Morningstar, Lipper, 2015. 
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caracterizaram os primeiros anos da indústria de hedge funds entre 1990 e 

2000, torna-se cada vez mais improvável que as instituições, indivíduos de 

alta renda e family offices estejam dispostos a pagar a taxa de 2% e o 20% 

do modelo de comissão por desempenho (2/20). É possível que a pressão 

competitiva de índices sistemáticos gere o colapso da estrutura de taxas 

de administração em grande parte da indústria e não apenas no caso dos 

closet indexers. Quando a pressão relacionada com os ativos sob 

administração aumentar, é pouco provável que os gestores ativos deixem 

morrer seus negócios e sua reação pode ser reduzir as taxas. Já é 

possível observar esta demanda por melhor liquidez, maior transparência e 

menores custos no desenvolvimento de "alternativas líquidas" que usam 

estratégias sofisticadas a um custo muito mais baixo. 

O IMPACTO DO INVESTIMENTO BASEADO EM ÍNDICES SERÁ 

EVIDENTE EM ALGUNS SEGMENTOS ATIVOS 

Com a possibilidade de que as taxas diminuam, é provável que o 

crescimento do investimento com base em índices faça com que vários 

estilos de gestão ativa sejam menos rentáveis, ao passo que poderia 

incentivar o desenvolvimento de outros segmentos. Aqueles estilos que 

podem ser sintetizados em um processo definido e repetititvo serão mais 

vulneráveis a serem automatizados. Os estilos de gestão que podem 

resistir melhor à redução das taxas dependem em parte do que é que pode 

e não pode ser "quantificado" a baixo custo. Nem todas as abordagens 

ativas podem ser replicadas sistematicamente a baixo custo (pelo menos 

não em um futuro próximo). Um exemplo de uma estratégia que não pode 

ser quantificada39 seriam os investimentos "ativistas", em que os 

investidores adquirem ativamente grandes quantidades de ações de uma 

empresa. As empresas de capitais privados são semelhantes aos hedge 

funds, já que uma parte importante do seu estilo é que procuram influenciar 

a administração das empresas que fazem parte da sua carteira. Além 

disso, outros fundos especializados que se concentram em ativos não 

líquidos40 apresentarão uma imunidade relativa a taxas reduzidas, já que 

esses mercados são mais difíceis de quantificar. Ao contrário de mercados 

públicos, em que os investidores possuem todas as informações, os 

mercados não líquidos são difíceis de replicar exatamente, pois nem 

sempre é possível comprar títulos rapidamente e a um preço razoável. 

Embora ambos compartilhem o aspecto quantitativo, há uma grande 

diferença entre um índice sistemático e fundos ativos quantitativos. Embora 

não exista na atualidade nenhuma razão para pagar taxas de 

 
39  Existem índices que procuram replicar o rendimento de investidores ativistas, hedge funds ou capitais privados com base em informação 

achada em formulários ou por meio de relações estatísticas históricas, a fim de estabelecer exposições e produzir padrões de rendimento 
similares. Isto é diferente do uso sistemático de uma estratégia ativa mediante uma abordagem concentrada em uma empresa específica 
em vez da indústria em que opera essa companhia ou a economia em geral.  

40 Mesmo que os ativos sem liquidez possam apresentar um beta elevado. 

A expansão dos 
índices afeta a 
gestão ativa e 
diversos 
segmentos 
enfrentam uma 
pressão 
considerável em 
relação às taxas. 



Os índices estão mudando a forma de investir Junho 2016 

PESQUISA  23 

administração (2/20) pelo simples propósito de obter estratégias 

quantitativas, como o uso de médias móveis para seguir tendências, o 

campo dos fundos quantitativos verdadeiramente ativos é um domínio 

completamente diferente, em que a estratégia é tirar proveito das mais 

recentes técnicas quantitativas, pesquisa e tecnologia, a fim de construir 

modelos de interações complexas entre liquidez, custos de transação, 

avaliação e execução. Os fundos ativos quantitativos estão crescendo. Em 

2014, 52% dos novos hedge funds lançados ao mercado foram 

sistemáticos, 13% foram tanto sistemáticos quanto discricionários e apenas 

35% foram unicamente discricionários; segundo dados da Preqin.41 Os 

fundos ativos quantitativos podem coexistir com as estratégias de smart 

beta e beta alternativo, mesmo que suas taxas sejam maiores, já que são 

competitivos em matéria de sofisticação de algoritmos, grandes bancos de 

dados, aprendizagem automática e execução, devido a investimentos 

significativos em tecnologia e pessoal. Por outro lado, a fim de manter os 

custos e transparência (que talvez seja o objetivo mais importante), os 

índices sempre estarão relativamente mais limitados e serão menos 

sofisticados em seus algoritmos, sendo seu alvo a maior parte dos prêmios 

de risco decorrentes das anomalias do mercado. 

Uma questão interessante é o que vai acontecer com a gestão ativa 

tradicional que utiliza benchmarks. A fim de permanecer na indústria, esses 

fundos provavelmente terão que baixar as suas taxas de administração, se 

converter em estratégias de ativos múltiplos sem restrições ou adotar uma 

abordagem de "alta convicção", que é caracterizada por um active share e 

tracking error elevados, baixa rotação e carteiras concentradas. A 

abordagem de alta convicção implicaria se concentrar em um punhado de 

empresas, compreender as demonstrações financeiras em detalhe, 

conhecer a administração e assumir um ponto de vista definido. O que é 

interessante de um processo que implica esse nível de especificidade é 

que não pode ser aplicado sistematicamente a outros títulos no mercado. 

Dado que estes fundos que se concentram em fontes idiossincráticas de 

rendimento (além do beta replicável) têm uma capacidade muito inferior, a 

conclusão seria que o tamanho do segmento completo será muito menor 

no futuro. 

A outra forma em que os fundos ativos tradicionais poderiam manter suas 

taxas seria investir em outras classes de ativos, derivados, alavancagem e 

incorporar tais elementos à sua estratégia. Os estudos mostram que as 

estratégias tradicionais vinculadas a benchmarks estão diminuindo em toda 

a indústria, devido a uma tendência em prol de investimentos sem 

restrições e alternativas42 que permitam lançar mão de um conjunto mais 

 
41  Fonte: Preqin, setembro de 2015. Hedge Fund Spotlight September 2015. 

42  Fonte: Casey Quirk, novembro de 2013. “Life After Benchmarks”; BCG, 2015. “Global Asset Management 2015: Sparking Growth with Go-
to-Market Excellence”. 
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ativo de técnicas de investimento, a fim de atingir exposições específicas. 

Assim, em longo prazo, existem aparentemente tendências de divergência, 

bem como de convergência na indústria da gestão ativa. O afastamento 

claro de estratégias tradicionais já está acontecendo, mas os gestores 

ativos tradicionais e produtos alternativos irão convergir de certa maneira 

em estratégias sem restrições ou como provedores de soluções de ativos 

múltiplos. 

Um efeito interessante de não estar limitado por um benchmark é que o 

desempenho do investimento pode melhorar43, pois os gestores são mais 

capazes de desenvolver uma compreensão profunda das empresas que 

fazem parte da carteira e os riscos que afetam seus negócios no longo 

prazo. Ao contrário de uma abordagem de alta convicção, investir em um 

grande número de empresas e realizar transações com frequência pode 

reduzir os rendimentos no longo prazo, já que os gestores procuram 

garantir lucros no curto prazo. Da mesma forma, estas abordagens podem 

gerar um aumento dos custos de transação, o que diminuiria os 

rendimentos ainda mais. Além disso, quanto mais diversificado e perto do 

benchmark, o gestor tem menos possibilidades de ganhar do mercado, 

uma vez que é difícil para os closet indexers no longo prazo superar suas 

próprias taxas e ganhar do rendimento líquido. 

Desta forma, como em muitas outras indústrias, o desenvolvimento do 

investimento com base em índices está provocando o "esvaziamento" das 

áreas centrais44 da indústria de gestão de ativos (ver figura 5). Os fundos 

ativos que serão mais afetados são aqueles que operam em mercados 

líquidos e seguem o beta ou beta melhorado, já que é praticamente 

impossível distinguir seu valor dos fundos menos caros. 

 
43  Fonte: Kevin Ely, 2014. “Hallmarks of Successful Active Equity Managers”. 

44  Centrais também no sentido de tamanho. Já falamos da pressão que existe sobre empresas ativas de tamanho médio que não apontam 
para nichos do mercado nem obtêm benefícios das economias de escala. 
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Figura 5: A gestão passiva está absorvendo a gestão ativa e os fundos ativos 
estão se tornando mais ativos 

 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.  

IV) Quando passivo já não é passivo e o beta já não é beta 

Em um contexto de diversas mudanças e uma ampla gama de produtos de 

investimento baseado em índices, parte do desafio para os investidores é 

que a terminologia tradicional parece bastante forçada na atualidade. O 

termo "passivo", que se refere a fundos "administrados de forma passiva" 

pode incluir um índice que é tudo menos passivo em relação à sua 

complexidade e capacidade para correr riscos. Da mesma forma, é 

possível que os rendimentos "beta" estejam longe de representar o 

mercado geral. O debate tradicional entre gestão ativa e passiva se 

baseava geralmente na oposição entre os fundos ativos e a capitalização 

de mercado. No entanto, levando em conta que hoje os ETFs estão sendo 

usados também pelos fundos ativos, a discussão parece ultrapassada, já 

que os fundos passivos são claramente a alternativa mais utilizada para 

obter exposição de baixo custo ao beta alternativo. Na verdade, o debate 

passou a ser entre gestão ativa e quase-ativa, ou seja, entre decisões 

humanas de alto custo e estratégias sistemáticas com base em tecnologia 

e menores custos. De fato, tal como antes era difícil escolher o gestor 

apropriado na busca de rendimentos superiores ao mercado ajustados pelo 

risco, hoje é um desafio selecionar a estratégia sistemática adequada, 

levando o conta o elevado número de alternativas e variáveis. Mesmo algo 

tão simples como a definição de um fator (como o valor, por exemplo), 

pode ser feito de diferentes maneiras (valor contábil, lucro, fluxo de caixa 

ou uma combinação das anteriores). A definição do fator de qualidade é 
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um exercício ainda mais subjetivo. As diferentes alternativas na construção 

de fatores, especialmente no caso de aqueles mais complexos, podem 

gerar diferentes tipos de exposição e, portanto, diferentes níveis de 

rentabilidade.  

Aqueles que investem em estratégias de smart beta devem estar cientes 

de que não estão obtendo benefícios do desempenho do mercado como 

um todo, uma vez que este objetivo só pode ser alcançado por um fundo 

ponderado por capitalização que reproduz todos os componentes de um 

determinado mercado ou segmento. As estratégias de smart beta implicam 

subjetividade e, portanto, podem fornecer rendimentos que são diferentes 

dos rendimentos gerais do mercado e também possuem objetivos 

diferentes. Qualquer divergência com respeito à capitalização de mercado 

é uma decisão ativa, seja para favorecer ações menos valorizadas ou 

títulos com pagamento elevado de dividendos. Certamente, os investidores 

podem ainda sofrer perdas, mas a principal vantagem dos investimentos 

passivos de baixo custo é que as perdas não serão acompanhadas por 

uma taxa de administração elevada.  

Finalmente, enfatizamos que um dos objetivos deste estudo foi evitar 

aquele discurso segundo o qual ativo é sinônimo de "mau" e passivo é 

sinónimo de "bom". Certamente já foi demonstrado que, no total e dentro 

de um mercado, a gestão ativa não acrescenta valor em comparação com 

a gestão passiva, inclusive em segmentos de menor eficiência.45 Da 

mesma forma, há evidência de que os gestores ativos não conseguem 

antecipar os movimentos do mercado (market timing).46 Enquanto estas 

observações levantam questões importantes, devemos levar em conta que 

analisar os valores totais de um mercado não significa observar o 

panorama completo. Mesmo que o desempenho médio de fundos ativos 

seja geralmente igual à rentabilidade do benchmark47 e que o fundo médio 

terá um rendimento necessariamente inferior ao benchmark, considerando 

as taxas de administração, seria um erro equiparar um gestor ativo com a 

média. O baixo rendimento total não significa que não existam gestores 

competentes ou que nenhum esforço deveria ser feito para melhorar o 

desempenho, seja através de índices alternativos ou de um gestor ativo.  

V) Outros desafios para o investimento com base em índices 

INTRODUZINDO NOVOS RISCOS 

 
45 Quase todos os estudos publicados, quer pesquisas acadêmicas como de outro tipo, que procuraram comparar os fundos ativos com seus 

benchmarks, confirmaram esta ideia unanimemente. O relatório SPIVA®, publicação semestral da S&P Dow Jones Indices que realiza uma 
comparação entre os fundos ativos e seus benchmarks, também proporcionou conclusões similares. 

46  Fontes: Cuthbertson et al., 2010. “The Market Timing Ability of UK Mutual Funds”; Blake et al, 2015. “New Evidence on Mutual Fund 
Performance”; Drew, Michael et al, 2002. “Market Timing, Selectivity and Alpha Generation”. 

47  Pressupõe-se que não existe outro grupo de investidores. Na verdade, é provável que os gestores de fundos ativos não representem com 
precisão o nível médio de dólares investidos no índice. 
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O panorama futuro deste mundo novo e complexo dos investimentos é 

incerto, no entanto, progredir em direção a modelos mais quantitativos 

poderia introduzir novos riscos para o mercado. A interação de um grande 

número de modelos baseados em regras e transações geradas por 

algoritmos, pode gerar um comportamento em massa dos investidores e 

movimentos correlacionados do mercado. À medida que caminhamos para 

um mundo de investimentos automáticos, os erros de integridade de 

dados, modelos quantitativos, negociação algorítmica e execução, 

poderiam ter um impacto sobre os movimentos do mercado, a liquidez e o 

risco sistemático. As bolhas especulativas e as manias não provêm 

exclusivamente da tecnologia ou do investimento sistemático em índices 

(lembre-se da crise de 1987 e mesmo da mania das tulipas no século 

XVII). Além disso, o comportamento em massa dos investidores é um 

fenômeno observado na história. No entanto, sempre que houver 

computadores cuja velocidade de operação ultrapasse a capacidade de 

reação do ser humano, existirá a possibilidade de um flash crash, de fortes 

flutuações no mercado e de volatilidade elevada. O aumento em 

investimentos em automatização também poderia marginalizar os 

rendimentos, já que as estratégias estão se baseando mais em grandes 

bases de dados, processamento de sinais e tecnologia informática. 

PROBLEMAS DE LIQUIDEZ E COMPORTAMENTO EM MASSA 

Visto que os produtos vinculados a índices permitem o acesso a títulos que 

às vezes não possuem liquidez, é provável que os baixos níveis de liquidez 

gerem um aumento da volatilidade e intensifiquem as flutuações. As 

estratégias que não são ponderadas por capitalização têm limites de 

capacidade, o que significa que os resultados podem ser negativos se 

muitos ativos procuram a mesma estratégia. Mesmo em mercados com 

níveis normais de liquidez, as condições para uma crise de liquidez 

poderiam ser geradas quando todos os participantes estão em busca dos 

mesmos sinais (especialmente sinais de momentum e volatilidade, os 

quais reagem a mudanças no mercado). 

EXCESSO DE CONFIANÇA NOS RESULTADOS GERADOS A 

PARTIR DE BACKTESTING 

Em geral, os índices e as estratégias quantitativas são o resultado de 

pesquisa empírica combinada com intuição, incluindo processos de 

backtesting de estratégias em comparação com dados históricos. Embora 

a análise histórica forneça informações importantes, é arriscado quando 

estas regras se tornam desnecessariamente complexas e estão baseadas 

em suposições incertas. Os fundos quantitativos registraram perdas sem 

precedentes em 2007, devido a que os ciclos de mercado apresentaram 

variações e elementos tais como a volatilidade, correlações e outras 

relações diferiram das premissas iniciais. 
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Também é necessário considerar que os processos de backtesting são 

desenvolvidos para extrair rendimentos perfeitos a partir de dados 

históricos. O uso da mineração de dados com o objetivo explícito de 

produzir um desempenho histórico idealizado pode reduzir os rendimentos, 

especialmente se as regras aplicadas se tornam mais elaboradas e 

arbitrárias. Por isso, são necessárias regras simples sem muitos 

parâmetros, de modo que seja possível distinguir entre um resultado 

gerado a partir de backtesting e um resultado intuitivo e sólido. 

A NECESSIDADE DE MANTER A INTEGRIDADE E A 

TRANSPARÊNCIA 

Embora a inovação seja fundamental para atrair e manter investidores 

institucionais e individuais, a indústria de fundos passivos deve garantir 

que sua reputação de transparência e valor não seja prejudicada. Seria 

lamentável que, na busca de proporcionar produtos superiores, a 

transparência da indústria diminuísse, levando a uma maior incerteza e 

consequências incalculáveis.  

Certamente, as condições futuras dependem também do quadro legal. Os 

limites de velocidade para o desenvolvimento da tecnologia e do 

investimento quantitativo em índice serão estabelecidos pelos legisladores, 

que têm o poder afetar consideravelmente o que acontecerá no futuro.  

CONCLUSÕES 

“O futuro, como todas as coisas, não é o que costumava ser” – Paul Valéry. 

A história do investimento sistemático baseado em índices é poderosa, sendo mais 

caracterizada por inovações em custos e replicação do que em teoria dos 

investimentos. Nunca existiram tantas alternativas disponíveis para os investidores 

em matéria de produtos passivos de baixo custo que têm como alvo diversos 

fatores de risco e resultados personalizados. Uma série de condições favoráveis 

permitirão que o investimento baseado em índices mude ainda mais o panorama da 

gestão de fundos, o que terá consequências importantes para investidores, 

consultores financeiros e gestores de fundos ativos. A segmentação dos 

rendimentos por meio de índices de smart beta e beta alternativa pode ajudar os 

investidores a obter uma melhor compreensão das fontes de rentabilidade e 

procurar estratégias ativas e passivas de forma mais eficiente. Da mesma forma, é 

provável que a gestão ativa evolua como resposta a este desenvolvimento, 

estabelecendo como alvo rendimentos que não são facilmente replicáveis a partir 

de estratégias sistemáticas. Esta mudança de perspectiva é inevitável e tem 

características semelhantes às alterações observadas em outras indústrias como 

consequência de avanços tecnológicos. 
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SOBRE S&P DOW JONES INDICES 

A S&P Dow Jones Indices LLC, parte da S&P Global, é o maior centro global de conceitos, pesquisa e dados com base em índices. Aqui 
nasceram icônicos indicadores do mercado como o S&P 500® e o Dow Jones Industrial AverageTM. A S&P Dow Jones Indices LLC tem mais 
de 115 anos de experiência no desenvolvimento de soluções inovadoras e transparentes para investidores institucionais e pequenos. Os 
investimentos de ativos em produtos baseados nos nossos índices são maiores do que qualquer outro provedor no mundo. Contamos com 
mais de 1 milhão de índices que abrangem uma ampla variedade de classes de ativos ao redor do mundo e é por isso que a S&P Dow Jones 
Indices LLC define a maneira em que os investidores avaliam os mercados e fazem negócios. Para saber mais sobre a nossa companhia, por 
favor visite www.spdji.com. 

file://///evs10fls02/ORC-26/R-Data/1.%20Governance/4.%20Templates/www.spdji.com
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AVISO LEGAL 

© 2016 S&P Dow Jones Indices LLC, uma divisão da S&P Global. Todos os direitos reservados. S&P, SPDR e S&P 500 são marcas 
comerciais registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC, uma divisão da S&P Global (“S&P”). DOW JONES é uma marca 
comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Estas marcas comerciais em conjunto com outras foram 
licenciadas para a S&P Dow Jones Indices LLC. A redistribuição, reprodução e/ou fotocópia total ou parcial é proibida sem consentimento por 
escrito. Este documento não constitui uma oferta de serviços nas jurisdições onde a S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P ou suas 
respectivas afiliadas (coletivamente “S&P Dow Jones Indices”) não possuem as licenças necessárias. Todas as informações fornecidas pela 
S&P Dow Jones Indices são impessoais e não adaptadas às necessidades de qualquer pessoa, entidade ou grupo de pessoas. A S&P Dow 
Jones Indices recebe compensação em conexão com a licença de seus índices a terceiras partes. O desempenho de um índice no passado 
não é uma garantia de resultados no futuro.   

Não é possível investir diretamente em um índice. A exposição a uma classe de ativos representada por um índice está disponível por meio 
de instrumentos de investimento baseados naquele índice. A S&P Dow Jones Indices não patrocina, endossa, vende, promove ou gerencia 
nenhum fundo de investimento ou outro veículo de investimento que seja oferecido por terceiras partes e que procure fornecer um 
rendimento de investimento baseado no desempenho de qualquer índice.  A S&P Dow Jones Indices não oferece nenhuma garantia de que 
os produtos de investimento com base no índice acompanharão de modo preciso o desempenho do índice, ou proporcionarão rendimentos 
positivos de investimento. A S&P Dow Jones Indices LLC não é uma consultora de investimentos e a S&P Dow Jones Indices não faz 
declarações com respeito à conveniência de se investir em qualquer fundo de investimento ou outro veículo de investimento. A decisão de 
investir em um determinado fundo de investimentos ou outro veículo de investimento não deverá ser tomada com base em nenhuma 
declaração apresentada neste documento. Potenciais investidores são aconselhados a fazerem investimentos em tais fundos ou outro 
veículo somente após considerarem cuidadosamente os riscos associados a investir em tais fundos, conforme detalhado em um memorando 
de oferta ou documento similar que seja preparado por ou em nome do emitente do fundo de investimento ou outro veículo.  S&P Dow Jones 
Indices não é um consultor fiscal. É preciso que um consultor fiscal avalie o impacto de quaisquer títulos isentos de impostos nas carteiras e 
as consequências de alguma decisão particular de investimento. A inclusão de um título em um índice não é uma recomendação da S&P 
Dow Jones Indices para comprar, vender ou deter tal título, nem deve ser considerado como um aconselhamento de investimento. Os preços 
de fechamento de índices de referência da S&P US e índices de referência da Dow Jones US são calculados pela S&P Dow Jones Indices 
com base no preço de fechamento das constituintes individuais do índice, conforme estabelecido pelo seu câmbio primário. Os preços de 
fechamento são recebidos pela S&P Dow Jones Indices de um de seus fornecedores terceirizados e verificados por comparação com os 
preços de um fornecedor alternativo. Os fornecedores recebem o preço de fechamento de seus câmbios primários. Os preços em tempo real 
durante um dia são calculados similarmente sem uma segunda verificação. 

Estes materiais foram preparados unicamente com fins informativos baseados nas informações geralmente disponíveis para o público de 
fontes consideradas como confiáveis. Nenhum conteúdo nestes materiais (incluindo dados de índice, classificações, análises e dados 
relacionados a crédito, modelos, software ou outros aplicativos ou informações destes) ou qualquer parte deste (Conteúdo) pode ser 
modificada, submetida à engenharia reversa, reproduzida ou distribuída de nenhuma forma, por nenhum meio, nem armazenada em bases 
de dados ou sistema de recuperação, sem o consentimento prévio, por escrito, da S&P Dow Jones Indices. O Conteúdo não deve ser usado 
para nenhum fim ilegal ou não autorizado. A S&P Dow Jones Indices e seus provedores de dados terceirizados e licenciadores 
(coletivamente “S&P Dow Jones Indices Parties”) não garantem a precisão, integralidade, oportunidade ou disponibilidade do Conteúdo. S&P 
Dow Jones Indices Parties não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões, independentemente da causa, para os resultados obtidos 
do uso do Conteúdo. O CONTEÚDO É FORNECIDO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. S&P DOW JONES INDICES PARTIES SE 
ISENTAM DE QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADAS A, QUALQUER 
GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM OU USO EM PARTICULAR, ISENÇÃO DE BUGS, ERROS OU 
DEFEITOS DE SOFTWARE, QUE A FUNCIONALIDADE DO CONTEÚDO SERÁ ININTERRUPTA OU QUE O CONTEÚDO OPERARÁ COM 
QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU DE HARDWARE. Sob nenhuma circunstância, S&P Dow Jones Indices Parties serão 
responsáveis a qualquer parte, por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, exemplares, compensatórios, punitivos, especiais ou 
consequenciais, custos, despesas, custas legais ou perdas (incluindo, sem limitação, perda de rendimentos ou perda de lucros e custos de 
oportunidades); em conexão com qualquer uso do Conteúdo, mesmo se aconselhado da possibilidade de tais danos 

As análises relacionadas a crédito e outras, inclusive classificações, pesquisa e avaliações são geralmente fornecidas por afiliadas da S&P 
Dow Jones Indices, inclusive, mas não limitado a, Standard & Poor’s Financial Services LLC e Capital IQ LLC. Tais análises e declarações no 
Conteúdo são declarações de opinião na data que são expressas e não alegações. Quaisquer opiniões, análises e decisões de confirmação 
de classificação não são recomendações para comprar, deter ou vender quaisquer títulos, nem para tomar decisões de investimento, e nem 
para abordar a adequabilidade de qualquer título. A S&P Dow Jones Indices não assume qualquer obrigação de atualizar a sequência da 
publicação do Conteúdo em qualquer forma ou formato. O Conteúdo não deve ser confiado e não é um substituto da capacidade, julgamento 
e experiência do usuário, sua administração, funcionários, conselheiros e/ou clientes ao tomar decisões de investimento ou outros negócios. 
A S&P Dow Jones Indices LLC não atua como agente fiduciário ou consultoria de investimento. Embora a S&P Dow Jones Indices tenha 
obtido informações de fontes que acredita serem confiáveis, a S&P Dow Jones Indices não realiza auditorias ou assume qualquer obrigação 
de diligência ou verificação independente de qualquer informação que recebe.  

Até onde as autoridades normativas permitirem que uma agência de classificação confirme em uma jurisdição uma classificação emitida em 
outra jurisdição para certos fins regulamentares, a S&P Ratings Services se reserva o direito de ceder, retirar ou suspender tal confirmação a 
qualquer tempo e a seu critério exclusivo. A S&P Dow Jones Indices, inclusive a S&P Ratings Services, se isenta de qualquer obrigação, seja 
ela qual for, resultante da cessão, retirada ou suspensão de uma confirmação, assim como de qualquer responsabilidade por quaisquer 
alegações de danos sofridos por conta disso.  

As afiliadas da S&P Dow Jones Indices LLC, incluindo S&P Global Rating Services, podem receber compensação por suas classificações e 
certas análises relacionadas a crédito, normalmente de emitentes ou subscritores dos títulos, ou de seus fiadores. Tais afiliadas da S&P Dow 
Jones Indices LLC, incluindo S&P Global Rating Services, se reservam o direito de divulgar suas opiniões e análises. As análises e 
classificações públicas da S&P Ratings Services estão disponíveis em seus sites, www.standardandpoors.com (gratuito) e 
www.ratingsdirect.com e www.globalcreditportal.com (por assinatura), e podem ser distribuídos através de outros meios, inclusive através de 

file:///C:/Users/paulo_sampaio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/72CZ4FT8/www.standardandpoors.com
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publicações da S&P Rating Services e redistribuidores terceirizados. Informações adicionais sobre nossas taxas de classificação estão 
disponíveis em www.standardandpoors.com/usratingsfees. 

A S&P Global mantém algumas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a independência e a 
objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, algumas unidades de negócios da S&P Global podem ter informações que não 
estejam disponíveis a outras unidades de negócios. A S&P Global estabelece políticas e procedimentos para manter a confidencialidade de 
algumas informações não públicas recebidas em conexão com cada processo analítico. 

Este documento foi traduzido para o português apenas para fins de conveniência. Se existirem diferenças entre as versões do documento em 
inglês e português, a versão em inglês prevalecerá. A versão em inglês está disponível em nosso site www.spdji.com. 
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