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SPIVA®: uma comparação entre 
países 
O debate sobre os benefícios da gestão ativa em comparação com a 

gestão passiva, vem se desenvolvendo há anos, especialmente no 

contexto do surpreendente aumento dos fundos de investimento passivo e 

ETF.  Um relatório recente da PricewaterhouseCoopers expôs esta 

situação e prevê que os investimentos passivos continuarão a apresentar 

taxas de crescimento significativas (veja a figura 1). 

Figura 1: projeção para 2020 de ativos sob gestão em fundos de 
investimento passivos a nível mundial 

 
Fonte: Asset Management: A Brave New World, 2020, PriceWaterhouseCoopers.  Este gráfico é 
fornecido para efeitos ilustrativos. 

Certamente, este tem sido um debate um tanto polarizado, porém, a S&P 

Dow Jones Indices assumiu o papel de juiz imparcial no debate contínuo 

entre investimento ativo e passivo, a partir da publicação do primeiro 

relatório SPIVA para os Estados Unidos em 2002.  Desde então, temos 

nos estabelecido como a autoridade sobre o assunto por meio da 

publicação de relatórios semestrais que abrangem diferentes regiões nos 

seis continentes, especialmente os Estados Unidos, Canadá, América 

Latina, Europa, África do Sul, Índia, Japão e Austrália.  Estes relatórios 

semestrais examinam tanto os fundos nacionais quanto os internacionais 

nas categorias de renda variável e renda fixa (veja a figura 2 para um 

resumo dos resultados mais recentes).  Apesar dos  relatórios não 

encerrarem o debate de maneira definitiva, esperamos continuar 

realizando uma contribuição positiva para esta discussão.  Com esse 

objetivo, a equipe de Pesquisa e Desenho Global da S&P Dow Jones  
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Indices elaborou em conjunto este artigo, que aborda questões e perguntas que geralmente são de 

interesse para os nossos leitores, mas que normalmente não são cobertas por nossas publicações 

regulares. 

Além disso, em vez de nos concentrar em apenas uma região, nós estendemos nossa análise a fim de 

abranger todas as regiões em que os relatórios SPIVA são publicados.  Primeiramente, a seção 1 

examina o impacto das taxas de administração sobre os retornos dos fundos ativos e passivos em 

todo o mundo.  A seção 2 analisa o desempenho dos gestores ativos em mercados desenvolvidos em 

comparação com seu desempenho nos mercados emergentes; e o desempenho dos gestores de 

fundos large cap em comparação com os gestores de fundos mid cap e small cap.  Finalmente, a 

seção 3 avalia se o tamanho dos fundos em termos de ativos sob gestão (AUM) incide de alguma 

forma sobre o desempenho dos fundos ativos. 

Figura 2: resultados SPIVA a finais de 2014 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices, LLC.  Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos. Dados do 31 de dezembro de 2014. 

1.0 O IMPACTO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE OS FUNDOS DE 
INVESTIMENTO 

Esta primeira seção procura analisar as taxas de administração de fundos nacionais nas categorias de 

gestão ativa e gestão passiva, especificamente, a forma como tais taxas têm afetado os resultados 

acumulados ao longo do tempo em diferentes países. 

A figura 3 mostra a taxa média anual das despesas de fundos ativos e passivos ao longo de um 

período de cinco anos, que finaliza em dezembro de 2014, data em que existem suficientes dados 

disponíveis.  Embora não seja surpreendente que os fundos ativos cobrem comissões mais elevadas 
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do que os fundos passivos, é de salientar que a taxa de despesas dos fundos ativos pode variar 

significativamente e é o dobro da taxa dos fundos passivos em geral, independentemente do domicílio 

dos fundos.  As maiores discrepâncias foram observadas em mercados emergentes, especificamente 

no Chile (1,99% por ano) e no México (1,60% por ano).  Na Europa, também se registraram diferenças 

amplas, pois o fundo ativo médio cobrou mais de cinco vezes as comissões do fundo passivo médio.  

Estados Unidos, o país com o maior mercado de fundos mútuos e ETF do mundo1, teve, de longe, a 

menor taxa de despesas em ambas as categorias de fundos.  Ainda assim, os fundos ativos cobraram 

quase três vezes mais taxas de administração do que os fundos passivos. 

Figura 3: despesas anuais médias cobradas pelos fundos nacionais de renda variável e seu impacto sobre o desempenho 

Renda variável 

Taxas médias de despesas anuais2 (% por ano) Impacto médio 
acumulado de 
diferenças nas 

comissões durante 
cinco anos (%)3 

Fundos ativos Fundos passivos Diferença 

Mercados desenvolvidos 

Renda variável do Canadá 2,14 0,95 1,19 -5,59 

Renda variável da Europa 1,88 0,34 1,54 -7,36 

Renda variável dos Estados Unidos 
– Large cap 

0,75 0,27 0,48 -2,35 

Renda variável dos Estados Unidos 
– Small cap e mid cap 

1,13 0,37 0,76 -3,69 

Mercados emergentes 

Renda variável do Chile 4,50 2,52 1,99 -8,58 

Renda variável do México 2,02 0,42 1,60 -7,62 

Renda variável da Índia – 
 Large cap 

1,87 0,49 1,37 -6,58 

Renda variável da Índia –  
Small cap e mid cap 

2,00 1,00 1,00 -4,71 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, com base em informações da Morningstar.  Dados de dezembro de 2014.  Este quadro é fornecido para 
fins ilustrativos.  Rendimentos no passado não garantem resultados no futuro.  

A diferença considerável em termos de taxas de administração entre os fundos ativos e passivos 

enfatiza o desempenho superior que um gestor de fundos ativos teria que registrar para superar a um 

gestor médio de fundos passivos, a fim de alcançar os mesmos retornos sem as comissões.  A figura 3 

mostra o impacto acumulado deste diferencial em diferentes regiões ao longo de cinco anos.  Estima-

se que entre 2% e 9% seria a quantia pela qual um gestor de fundos ativos teria que superar a um 

gestor de fundos passivos, antes das taxas e com uma acumulação de cinco anos, a fim de obter 

resultados comparáveis após comissões.  Este é um fator relevante para explicar por que a grande 

maioria dos fundos ativos não conseguiu superar os seus respectivos benchmarks, tal como mostram 

os relatórios SPIVA em diferentes partes do mundo. 

Além dos diferentes níveis médios de taxas cobradas em diferentes regiões, também observamos uma 

tendência geral de diminuição do montante das comissões cobradas pelos gestores ativos (ver figura 

3), que obviamente, se persistir, teria consequências na lacuna de desempenho do gestor ativo.  

Assim, é importante se perguntar se a tendência de diminuição das comissões decorre da vontade dos 

 
1  Fonte: Investment Company Institute, 2015 Investment Company Fact Book, 2015. 

2  As taxas de despesas são calculadas a partir da quantidade de ativos sob gestão (AUM) no fundo de investimento (ponderação por ativos) 
e somente são considerados os dados disponíveis. 

3  O cálculo do impacto médio acumulado dos diferenciais de comissões com capitalização anual, depende de que a taxa média de despesas 
anuais mantenha um nível constante ao longo de cinco anos. 



SPIVA: uma comparação entre países Septembro de 2015 

 

PESQUISA  4 

gestores ativos por competir no âmbito do beta e fechar a lacuna de desempenho, que tem sido 

ampliada por taxas de administração significativas.  Outra alternativa é que os gestores estejam 

desejando garantir que as suas habilidades para selecionar ações passem para o primeiro plano e não 

se diluam completamente por causa de taxas de despesas elevadas.  Seja qual for a razão, não existe 

dúvida de que as comissões da gestão ativa provavelmente vão cair ainda mais, uma vez que os 

investidores estão exigindo resultados melhores em troca do seu dinheiro, especialmente diante da 

comparação entre as taxas de administração e os resultados decepcionantes após comissões (veja a 

figura 2).  Essa foi a situação de fato observada nos países desenvolvidos durante os últimos cinco 

anos (confira a figura 4). 

No entanto, nos mercados emergentes não existe uma tendência uniforme.  Dois países registraram 

uma redução nas comissões, enquanto outros dois mostraram um aumento ao longo de cinco anos.  

As taxas de administração cobradas pelos fundos nacionais no Chile apresentaram a maior 

diminuição, porém, aqueles fundos obtiveram os piores resultados entre aqueles incluídos na Figura 2, 

uma vez que 97% deles não conseguiram superar o benchmark da sua categoria.  Isso estabelece um 

contraste com os fundos nacionais da Índia, que tiveram um aumento considerável de comissões, o 

que pode ser o resultado de alterações à legislação que começaram em 2013.  Em uma tentativa por 

ampliar a participação de investidores, foi permitido aos gestores ativos na Índia aplicar uma sobretaxa 

de 30 pontos base, a fim de aumentar os fluxos de investimento provenientes de cidades que estão 

além do seu foco principal.4 

Figura 4: taxas de administração anuais cobradas pelos fundos ativos 

Região 

Taxa de despesas anual (% por ano) Taxa de crescimento 
anual acumulada 

durante o período 
(% por ano) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Mercados desenvolvidos 

Renda variável do Canadá 2,21 2,28 2,26 2,22 2,19 -0,18 

Renda variável do Canadá –  
Mid cap e small cap 

2,70 2,78 2,68 2,68 2,65 -0,37 

Renda variável da Europa 2,04 1,96 1,91 1,86 1,83 -2,15 

Renda variável da Europa –  
Large cap e flex cap 

2,02 1,96 1,91 1,88 1,82 -2,06 

Renda variável da Europa –  
Mid cap e small cap 

2,16 1,94 1,93 1,76 1,86 -2,95 

Renda variável dos Estados Unidos 
– Large cap 

1,05 1,03 1,01 0,98 0,97 -1,57 

Renda variável dos Estados Unidos 
– Mid cap e small cap 

1,28 1,25 1,23 1,21 1,18 -1,61 

Mercados emergentes 

Renda variável do Chile 4,57 4,09 4,08 4,06 4,13 -2,00 

Renda variável da Índia 2,17 2,27 2,16 2,34 2,58 3,52 

Renda variável da Índia –  
Mid cap e small cap 

2,28 2,10 2,22 2,50 2,69 3,36 

Renda variável do México 2,21 2,43 2,48 2,44 2,40 1,66 

Renda variável da África do Sul 1,35 1,32 1,31 1,27 1,29 -0,91 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, com base em informações da Morningstar.  Dados de dezembro de 2014.  Este quadro é fornecido para 
fins ilustrativos.  Rendimentos no passado não garantem resultados no futuro.  

 
4  Fonte: Comissão de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários da Índia, “Master Circular for Mutual Funds,” setembro de 2013. 
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2.0 DESEMPENHO DE GESTORES DE FUNDOS ATIVOS EM DIFERENTES 

MERCADOS 

Esta segunda seção procura avaliar o desempenho de fundos ativos em diferentes áreas geográficas e 

de acordo com diferentes estilos de investimento.  Em primeiro lugar, analisamos o desempenho dos 

gestores ativos em mercados nacionais e internacionais de renda variável e, em seguida, examinamos 

os resultados dos gestores de fundos large cap em comparação com o desempenho dos gestores de 

fundos small cap e mid cap. 

2.1 Avaliando o desempenho de fundos em diferentes áreas geográficas 

Ao longo de um período de cinco anos que finaliza em dezembro de 2014, a esmagadora maioria dos 

fundos de renda variável nacional registrou um desempenho inferior a seus respectivos benchmarks 

em diferentes mercados (ver figura 5).  Entre eles, os fundos nacionais de renda variável no Chile, os 

Estados Unidos e a África do Sul tiveram os piores resultados e apresentaram a maior proporção de 

fundos que não conseguiram ganhar dos seus benchmarks.  Os rendimentos médios ponderados por 

ativos de tais fundos foram inferiores ao seu benchmark por 4,2%, 1,7% e 2,1%, respectivamente.  No 

entanto, as cifras no caso de fundos da Índia e do Japão foram claramente mais favoráveis: somente 

52,9% e 53,4% dos fundos, respectivamente, não conseguiram ganhar do seu benchmark.  Os 

rendimentos ponderados por ativos destes fundos também foram maiores do que os rendimentos dos 

seus respectivos benchmarks, o que poderia indicar a presença de oportunidades de investimento 

nestes mercados.  O desempenho de fundos nacionais da Índia parece sustentar a ideia de que a 

seleção de ações pode ser mais eficaz nos mercados emergentes, que são menos eficientes.  Esta 

ideia já se converteu em uma espécie de máxima no mundo das finanças.  Contudo, esta afirmação 

não foi corroborada pelo desempenho em outros mercados emergentes, particularmente na África do 

Sul e na América Latina, onde os resultados foram semelhantes e ainda mais desanimadores do que 

os registrados nos mercados desenvolvidos. 
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Figura 5: percentagem de fundos nacionais superados pelo seu benchmark, rendimentos ponderados por ativos e rendimentos 
de benchmarks em diferentes mercados 

Categorias de 
fundos ativos 
nacionais (large 
cap) 

Benchmarks 

Fundos superados 
pelos seus 

benchmarks ao 
longo de cinco anos 

(% por ano) 

Rendimentos 
ponderados por 
ativos ao longo 

de cinco anos 
 (% por ano) 

Rendimento de 
benchmarks ao 

longo de cinco anos 
 (% por ano) 

Excedente de 
rentabilidade dos 

fundos (% por 
ano) 

Mercados desenvolvidos 

Renda variável do 
Canadá 

S&P/TSX Composite 80,00 7,35 7,53 -0,18 

Renda variável da 
Europa 

S&P Europe 350 81,51 8,94 9,63 -0,69 

Renda variável dos 
EUA 

S&P 500® 88,65 13,71 15,45 -1,74 

Renda variável da 
Austrália 

S&P/ASX 200 77,56 6,91 6,75 0,16 

Renda variável do 
Japão 

S&P/TOPIX 150 53,35 11,20 10,73 0,47 

Mercados emergentes 

Renda variável do 
Chile 

S&P Chile BMI 97,44 -1,42 2,75 -4,20 

Renda variável da 
Índia 

S&P BSE 100 52,94 12,53 10,97 1,56 

Renda variável do 
México 

S&P Mexico BMI 80,56 9,09 8,45 0,64 

Renda variável da 
África do Sul 

S&P South Africa 
Domestic 
Shareholder 
Weighted Index 

84,68 15,52 17,66 -2,14 

Mercados desenvolvidos – Média 76,21 - - -0,40 

Mercados emergentes     – Média  79,65 - - -1,17 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, com base em informações da Morningstar.  Dados de dezembro de 2014, de acordo aos relatórios 
SPIVA de finais de 2014 para Austrália, Canadá, Europa, Japão, Índia, América Latina, África do Sul e Estados Unidos.  Este quadro é 
fornecido para fins ilustrativos.  Rendimentos no passado não garantem resultados no futuro.  Não é possível investir diretamente em um 
índice.  Os rendimentos de um índice não refletem as despesas com os quais os investidores teriam que arcar a fim de atingir tais resultados. 

Quanto aos fundos de renda variável internacional, os gestores de ativos não conseguiram superar 

seus respectivos benchmarks e apresentaram um baixo nível de rendimentos ponderados por ativos 

na maioria das categorias durante o mesmo período.  O pior desempenho foi registrado, de longe, nas 

categorias de fundos de renda variável dos EUA, pois os gestores no Canadá, a Europa e o Japão 

tiveram rendimentos inferiores ao seu benchmark por 4,90% em média anual; e 96,03% dos fundos 

não conseguiram ganhar do seu benchmark (veja a figura 6).  Estes resultados foram, sem dúvida, 

menores do que aqueles atingidos pelos gestores de fundos de renda variável nacional nos Estados 

Unidos, o que pode indicar que os gestores nacionais superaram os estrangeiros na seleção de ações 

dos EUA. 

Os fundos de renda variável internacional e global registraram um desempenho inferior a seus 

benchmarks por 2,85% e 1,55%, respectivamente (em média anual).  Além disso, 90,62% e 80,95% 

dos fundos não conseguiram ganhar do seu benchmark.  Em geral, os fundos internacionais e globais 

nos Estados Unidos tiveram um desempenho relativo melhor do que aqueles fundos domiciliados em 

outros mercados e, apesar de que 62,5% dos fundos internacionais de renda variável nos EUA 

apresentaram resultados inferiores aos seus benchmarks, os seus rendimentos ponderados por ativos 

conseguiram superá-los por um valor de 0,51% ao ano. 

Em todas as categorias de fundos de ações estrangeiras, os fundos de mercados emergentes tiveram 

o melhor desempenho e a menor proporção de fundos que não conseguiram ganhar dos seus 

benchmarks, além de atingir os maiores excedentes de rentabilidade.  Isso pode indicar que a 
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alocação de ativos e a seleção de ações oferecem resultados um pouco melhores em mercados 

emergentes do que em mercados desenvolvidos.  No entanto, cabe destacar que a maioria dos fundos 

de mercados emergentes estrangeiros domiciliados em diversos mercados não conseguiram ganhar 

dos seus benchmarks. 

Figura 6: percentagem de fundos estrangeiros superados pelo seu benchmark, rendimentos ponderados por ativos e 
rendimentos de benchmarks em diferentes mercados 

Mercado Benchmark 

Fundos 
superados pelos 

seus benchmarks 
ao longo de cinco 

anos 
(% por ano) 

Rendimentos 
ponderados por 

ativos ao longo de 
cinco anos 

 (% por ano) 

Rendimento de 
benchmarks ao 
longo de cinco 

anos 
 (% por ano) 

Excedente de 
rentabilidade dos 

fundos (% por ano) 

Renda variável dos Estados Unidos 

Canadá S&P 500 (CAD) 97,10 13,56 17,78 -4,22 

Europa (EUR) S&P 500 (EUR) 98,47 15,53 19,46 -3,93 

Europa (GBP) S&P 500 (GBP) 94,41 13,68 16,27 -2,59 

Japão S&P 500 (JPY) 94,12 12,59 21,45 -8,86 

Média 96,03 - - -4,90 

Renda variável global 

EUA S&P Global 1200 (USD) 75,46 9,38 10,49 -1,11 

Canadá 
S&P Developed 
LargeMidCap (CAD) 

97,17 9,15 12,89 -3,74 

Europa (EUR) S&P Global 1200 (EUR) 97,17 10,08 14,27 -4,19 

Europa (GBP) S&P Global 1200 (GBP) 90,36 9,59 11,28 -1,69 

Japão S&P Global 1200 (JPY) 86,90 12,05 16,21 -4,16 

África do Sul S&P Global 1200 (SAR) 96,67 18,73 20,92 -2,19 

Média 90,62 - - -2,85 

Renda variável internacional 

EUA S&P 700 (USD) 62,54 5,91 5,40 0,51 

Canadá  
S&P EPAC LargeMidCap 
(CAD) 

86,84 5,21 7,96 -2,75 

Austrália 
S&P Developed Ex-
Australia LargeMidCap 
(AUD) 

86,09 11,18 12,98 -1,80 

Japão 
S&P Global 1200 Ex Japan 
(JPY) 

88,33 14,50 16,65 -2,15 

Média 80,95 - - -1,55 

Renda variável de mercados emergentes 

EUA S&P/IFCI (USD) 72,19 3,16 2,69 0,47 

Europa (EUR) S&P/IFCI (EUR) 90,71 4,26 6,24 -1,98 

Europa (GBP) S&P/IFCI (GBP) 72,50 4,26 3,40 0,86 

Japão S&P Emerging BMI (JPY) 61,40 6,65 7,67 -1,02 

Média 74,20 - - -0,42 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, com base em informações da Morningstar.  Dados de dezembro de 2014, de acordo aos relatórios 
SPIVA de finais de 2014 para Austrália, Canadá, Europa, Japão, Índia, América Latina, África do Sul e Estados Unidos.  Este quadro é 
fornecido para fins ilustrativos.  Rendimentos no passado não garantem resultados no futuro.  Não é possível investir diretamente em um 
índice.  Os rendimentos de um índice não refletem as despesas com os quais os investidores teriam que arcar a fim de atingir tais resultados. 
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2.2 Avaliando o desempenho de fundos de acordo com diferentes estilos de 

investimento 

No que diz respeito aos fundos nacionais large cap, um grande número de fundos nos Estados Unidos, 

Canadá, Europa, Austrália e Brasil, apresentou um desempenho inferior ao seu benchmark durante um 

período de cinco anos, anterior a dezembro de 2014.  Isto estabelece um profundo contraste com os 

fundos do Japão e da Índia, onde o desempenho de fundos ativos foi mais favorável, apesar de mais 

da metade não conseguir superar seu benchmark (veja a figura 7).  Quanto aos rendimentos 

ponderados por ativos, a Índia teve os melhores resultados, seguida pelo Japão, a Europa e a 

Austrália.  Isso pode indicar que os gestores ativos que utilizaram uma base maior de ativos, foram 

mais hábeis ao escolher ações ou conseguiram agir de forma mais eficiente nesses mercados, o que 

gerou rendimentos mais elevados sem comissões.  Em contrapartida, os EUA, o Canadá e o Brasil 

registraram excedentes de rentabilidade negativos durante o mesmo período. 

A partir dos resultados das figuras 7 e 8, a observação mais interessante é que, apesar de que apenas 

13,6% dos fundos ganharam do seu benchmark, o excedente de rentabilidade ponderado por ativos na 

Europa foi positivo e situou-se em 0,46% ao ano e ao longo do período de cinco anos anterior a 

dezembro de 2014.  Um resultado semelhante se registrou na Austrália, com um excedente de 

rentabilidade de 0,16%, apesar de que somente 22,44% dos fundos ganharam do seu benchmark. 

Em comparação com os fundos large cap, os resultados dos fundos mid cap e small cap parecem um 

pouco diferentes.  Os fundos ativos da Austrália tiveram o melhor desempenho, pois 81,4% deles 

superaram seu benchmark.  A Índia e o Japão foram os únicos países onde a maioria dos gestores 

ativos conseguiu ganhar do seu benchmark.  O resto dos países analisados apresentaram um número 

significativo de gestores que não conseguiram ultrapassar os benchmarks pertinentes. 

Se compararmos esta situação com os excedentes de rentabilidade gerados em cada região, 

poderemos observar um padrão semelhante.  A Austrália, a Índia e o Japão foram os únicos países 

que registraram excedentes significativos.  Durante o período analisado, o Canadá atingiu um 

excedente de rentabilidade positivo de 0,32% por ano, apesar de que apenas 30% dos fundos ganhou 

do seu benchmark. 

Em suma, aparentemente é difícil gerar alfa no segmento de fundos large cap, já que a maioria dos 

fundos apresentaram rendimentos inferiores ao seu benchmark e, no caso das regiões onde os 

gestores conseguiram atingir um excedente de rentabilidade positivo, este foi marginal.  Por outro lado, 

aparentemente existiu um certo nível de retornos acima dos benchmarks no segmento de fundos mid 

cap e small cap, especialmente na Austrália, no Japão e na Índia.  No entanto, os resultados não são 

consistentes ao longo do estudo. 



SPIVA: uma comparação entre países Septembro de 2015 

 

PESQUISA  9 

Figura 7: percentagem de fundos ativos nacionais superados pelo seu benchmark nas categorias de 
fundos large cap, mid cap e small cap 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, com base em informações da Morningstar.  Dados de dezembro de 2014, de acordo aos relatórios 
SPIVA de finais de 2014 para Austrália, Canadá, Europa, Japão, Índia, América Latina, África do Sul e Estados Unidos.  Este quadro é 
fornecido para fins ilustrativos.  Rendimentos no passado não garantem resultados no futuro.  Não é possível investir diretamente em um 
índice.  Os rendimentos de um índice não refletem as despesas com os quais os investidores teriam que arcar a fim de atingir tais resultados. 

Figura 8: excedentes de rentabilidade de fundos ativos nacionais nas categorias large cap, mid cap e 
small cap, em comparação com seus benchmarks 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, com base em informações da Morningstar.  Dados de dezembro de 2014, de acordo aos relatórios 
SPIVA de finais de 2014 para Austrália, Canadá, Europa, Japão, Índia, América Latina, África do Sul e Estados Unidos.  Este quadro é 
fornecido para fins ilustrativos.  Rendimentos no passado não garantem resultados no futuro.  Não é possível investir diretamente em um 
índice.  Os rendimentos de um índice não refletem as despesas com os quais os investidores teriam que arcar a fim de atingir tais resultados. 
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3.0 O TAMANHO DOS FUNDOS INCIDE SOBRE SEU DESEMPENHO? 

COMPARAÇÃO ENTRE RENDIMENTOS PONDERADOS POR ATIVOS E 

RENDIMENTOS PONDERADOS EQUITATIVAMENTE  

Os estudos sobre desempenho são geralmente realizados com base na ponderação equitativa dos 

rendimentos dos fundos examinados e, embora a ponderação equitativa seja uma boa medida do 

desempenho do investidor médio, a ponderação pelo valor dos ativos representa o desempenho do 

dólar médio investido e, portanto, é possível dizer que reflete de melhor forma a verdadeira experiência 

do investidor durante um período específico.  Nos relatórios SPIVA, ambos os valores são publicados, 

a fim de permitir que o investidor compreenda tanto o desempenho do gestor médio quanto o 

desempenho do dólar médio, no caso de uma categoria específica de fundos. 

A partir de uma perspectiva diferente, os rendimentos ponderados por ativos e ponderados 

equitativamente também podem ser utilizados como uma forma de avaliar se os ativos sob gestão 

incidem de alguma forma sobre o desempenho geral dos fundos.  O senso comum indica que os 

rendimentos médios ponderados por ativos deveriam ser maiores do que os rendimentos médios 

ponderados equitativamente, já que os fundos com ativos de maior valor deveriam obter benefícios em 

linha com as economias de escala, em contraste com fundos menores.  Isto deveria, por sua vez, 

permitir que os fundos ponderados por ativos gerem retornos mais elevados para os investidores 

finais, se se mantiverem as mesmas condições.  Pelo contrário, quando os rendimentos médios 

ponderados equitativamente são mais elevados do que os rendimentos médios ponderados por ativos, 

isso significa que os fundos menores superaram o desempenho dos fundos maiores e, dependendo da 

região geográfica e a classe de ativos, os rendimentos ponderados por ativos e ponderados 

equitativamente podem ter grandes diferenças.  Temos procurado destacar esta situação por meio da 

nossa análise do desempenho de cinco economias desenvolvidas, especificamente os Estados 

Unidos, o Canadá, o Reino Unido, o Japão e a Austrália. 

Quanto às categorias de fundos large cap, os resultados apresentados na figura 9 mostram que a 

quantidade de ativos sob gestão, aparentemente, importa sim.  Os rendimentos ponderados por ativos 

foram maiores do que os rendimentos ponderados equitativamente, no caso de quatro dos cinco 

mercados estudados ao longo do período de cinco anos que finaliza em dezembro de 2014, com 

exceção do Japão.  Igualmente, é interessante notar que os rendimentos ponderados por ativos são 

consistentemente mais baixos no Japão, independentemente do horizonte de investimento 

considerado na análise.  Em suma, a diferença de desempenho entre os dois esquemas de 

ponderação situa-se em torno de 0,25%-0,56% ao ano. 

Em relação aos fundos small cap, os resultados são um tanto mais variados.  Enquanto os 

rendimentos foram maiores no caso dos fundos small cap nos Estados Unidos, na Austrália e no Reino 

Unido; eles foram mais baixos no Japão e no Canadá.  Outra observação importante é que a diferença 

entre os rendimentos ponderados por ativos e os rendimentos ponderados equitativamente é 

irrelevante (aproximadamente, 0,3% ao ano) na maioria dos casos, com exceção do Reino Unido, 

onde essa diferença foi imensa e teve uma média de 1,53% ao ano.  Isso pode indicar que o tamanho 

do fundo desempenha um papel importante na indústria de fundos small cap do Reino Unido.  Para um 

investidor médio britânico, selecionar um fundo com uma base mais ampla de ativos pode resultar em 

retornos adicionais acumulados de 7,60% ao longo de cinco anos, um período de medição em que as 

ações small cap registram um dos melhores desempenhos (veja a figura 10).  Estes resultados são 

consistentes com o estudo de Otten e Reijnders (2012), que verificaram que no caso do Reino Unido, 
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os fundos small cap com maior tamanho tendem a registrar melhores resultados do que os fundos com 

menor tamanho.  Os autores concluíram que as economias de escala provavelmente desempenharam 

um papel importante nesta situação e que os fundos small cap do Reino Unido poderiam continuar 

aumentando, já que provavelmente ainda não atingiram seu tamanho ideal. 

Figura 9: comparação de rendimentos entre fundos large cap ponderados equitativamente e ponderados 
por ativos 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, com base em informações da Morningstar.  Dados de dezembro de 2014, de acordo aos relatórios 
SPIVA de finais de 2014 para Austrália, Canadá, Europa, Japão, Índia, América Latina, África do Sul e Estados Unidos.  Este quadro é 
fornecido para fins ilustrativos.  Rendimentos no passado não garantem resultados no futuro. 
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Figura 10: comparação de rendimentos entre fundos small cap ponderados equitativamente e 
ponderados por ativos 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, com base em informações da Morningstar.  Dados de dezembro de 2014, de acordo aos relatórios 
SPIVA de finais de 2014 para Austrália, Canadá, Europa, Japão, Índia, América Latina, África do Sul e Estados Unidos.  Este quadro é 
fornecido para fins ilustrativos.  Rendimentos no passado não garantem resultados no futuro. 

Figura 11: diferenciais de desempenho de rendimentos ponderados por ativos e ponderados equitativamente 

 
Estados Unidos Canadá Austrália Japão Reino Unido 

Diferença absoluta por ano 
(large cap) (%) 

0,34 0,25 0,56 0,23 0,43 

Diferença absoluta por ano 
(small cap) (%) 

0,14 0,28 0,14 0,23 1,53 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, com base em informações da Morningstar.  Dados de dezembro de 2014, de acordo aos relatórios 
SPIVA de finais de 2014 para Austrália, Canadá, Europa, Japão, Índia, América Latina, África do Sul e Estados Unidos.  Este quadro é 
fornecido para fins ilustrativos.  Rendimentos no passado não garantem resultados no futuro.  

4.0 CONCLUSÕES 

A partir da primeira publicação do relatório SPIVA nos Estados Unidos, a S&P Dow Jones Indices 

começou a ampliar sua cobertura a outras regiões e países, a fim de acompanhar o debate em curso 

entre a gestão ativa e passiva.  No presente documento, verificamos que as taxas de administração 

que os investidores devem pagar variam dependendo do domicílio dos fundos ativos, e este efeito 

combinado pode ter um impacto considerável sobre os rendimentos acumulados. 

Observando diferentes países, encontramos evidências de que o desempenho dos gestores em 

mercados desenvolvidos foi melhor do que o desempenho dos gestores em mercados emergentes em 

relação aos seus respectivos benchmarks e considerando a amostra examinada.  Contudo, esta 

tendência não foi consistente ao longo do estudo.  No que diz respeito ao estilo de investimento, 

notamos que tanto a Índia quanto o Japão registraram os maiores níveis de excedentes de 

rentabilidade nas categorias de fundos large cap, mid cap e small cap. 

Finalmente, observamos que o valor dos ativos sob gestão foi importante na definição do sucesso dos 

fundos large cap.  O Japão foi a exceção notável entre os países estudados.  No caso dos fundos 

small cap, os resultados foram mais variados, mas o tamanho dos fundos ganhou destaque no Reino 

Unido. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

   Estados Unidos                      Canadá                             Austrália                             Japão                           Reino Unido 

Fundos ativos small cap (ponderação equitativa) Fundos ativos small cap (ponderação por ativos) 



SPIVA: uma comparação entre países Septembro de 2015 

 

PESQUISA  13 

SOBRE A S&P DOW JONES INDICES 

A S&P Dow Jones Indices LLC, parte da S&P Global, é o maior centro de recursos para conceitos baseados em índices, dados e pesquisa no 
mundo.  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 satisfazer as necessidades de 
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.   

http://www.spdji.com/
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AVISO LEGAL 

© S&P Dow Jones Indices LLC, parte da S&P Global, 2016. Todos os direitos reservados. Standard & Poor’s® e S&P® são marcas comerciais 
registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC, uma empresa filial da S&P Global (“S&P”). A Dow Jones é uma marca registrada da 
Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). As marcas comerciais 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 retorno 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 retornos 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. A inclusão de um título em um índice não é 
uma recomendação da S&P Dow Jones Indices para comprar, vender ou reter tal título, nem deve ser considerado como aconselhamento de 
investimento. 

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 retornos ou perda de lucros e custos de oportunidades); em 
conexão com qualquer uso do Conteúdo, mesmo se aconselhado da possibilidade de tais danos. 

A S&P Dow Jones Indices 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 Dow Jones Indices 
podem ter informações que não estejam disponíveis a outras unidades de negócios. A S&P Dow Jones Indices estabelece políticas e 
procedimentos para manter a confidencialidade de algumas informações não públicas recebidas em conexão com cada processo analítico. 

Além disto, a S&P Dow Jones Indices presta uma ampla gama de serviços a, ou relacionados com, muitas empresas, incluindo emissoras de 
títulos, consultoras de investimentos, corretoras, bancos de investimentos, outras instituições financeiras e intermediários financeiros; e, em 
conformidade, pode receber taxas ou outros benefícios econômicos dessas empresas, incluindo empresas cujos títulos ou serviços possam 
recomendar, classificar, incluir em portfólios modelos, avaliar, ou abordar de qualquer outra forma. 

O Padrão Internacional de Classificação da Indústria (GICS® em inglês) é propriedade e marca comercial da Standard & Poor’s e da MSCI.  A 
MSCI, a Standard & Poor’s e todas as partes envolvidas na produção e compilação das classificações do GICS não fazem garantias ou 
declarações expressas ou implícitas com relação a tal norma ou classificação (ou aos resultados a serem obtidos a partir da sua utilização).  
Todas as partes, por meio do presente documento, expressamente se isentam de todas as garantias de originalidade, precisão, integridade, 
comerciabilidade ou adequação a um fin particular com relação as classificações do GICS.  Sem limitar o que foi exposto acima, sob nenhuma 
circunstância, a MSCI, a Standard & Poor’s e nenhuma de suas afiliadas ou Terceira parte envolvida em fazer ou compilar quaisquer 
classificações do GICS terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, punitivos, consequenciais, ou 
quaisquer outros (inclusive perda de lucros), mesmo se notificado da possibilidade de tais danos. 

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. 


