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RESUMO 

 

 

 

 

Este estudo tem como objetivo principal confirmar definição conceitual apresentada pela 
Bovespa e o mercado financeiro brasileiro dos perfis dos fundos de investimentos brasileiros 
adotando como técnica estatística a análise de agrupamentos, sendo que os perfis são: 
agressivo, moderado e conservador. Outro objetivo foi verificar se a crise financeira mundial 
interferiu nos resultados dos fundos de investimentos. Essa pesquisa permite compreender o 
perfil dos fundos de investimentos ofertados no mercado financeiro brasileiro e também 
disponibilizar a aproximação da academia com o mercado. Os fundos de investimentos foram 
selecionados do banco de dados da empresa Quantum Axis, sendo que, extraiu-se uma 
população contendo 104 fundos de investimentos. A pesquisa divide-se em 6 análises, sendo 
que a sexta análise compreende o intervalo de tempo de 02/12/2003 à 28/11/2008 e as outras 
5 são intervalos anuais. As observações da população do estudo são taxas efetivas diárias de 
retorno. Utiliza-se a variável risco e a variável retorno dos fundos de investimentos para 
formação dos grupos. Nas análises de agrupamentos adota-se o método de aglomeração k-
médias. Calcula-se o risco pelo desvio padrão e o retorno pela média aritmética dos fundos de 
investimentos. A pesquisa mostra que os fundos de investimentos ofertados no mercado 
financeiro brasileiro foram classificados em três perfis diferentes, observa-se também que os 
resultados dos fundos de investimentos foram afetados pela crise financeira mundial. 
 

 

 

Palavras chaves: Fundos de Investimentos; Análise de agrupamentos; Risco; Retorno. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This study investigates the conceptual definition of the Brazilian investments funds profiles 
presented by Bovespa and the Brazilian financial market based on analysis of clusters. These 
profiles can be aggressive, moderate or conservative. It also has been verified as secondary 
objectives whether the world financial crisis has any influence in these results. The Brazilian 
investments funds profiles available in Brazilian financial market can be clearly understood in 
this research which also allows the approach of the academy with the market. These 
investments funds have been extracted from Quantum Axis' database and a population of 104 
investments funds were selected from it. This study involves six periods of analyses which 
five of them are annual periods, however the last period is based from 02/12/2003 to 
28/11/2008 only. The observations of the population of this study are effective taxes of daily 
of return. Variable risk and variable return of investments funds are used for the formation of 
clusters by  K-means method. The standard deviation calculates the risk but the return is 
calculated by the arithmetic average of the investment funds. This research searchs that the 
investments funds presented by the Brazilian financial market are classified in three different 
profiles and they were variable during the research. However, they also have been affected by 
the world-wide financial crisis. 

 
 

 

Keywords: Investments Funds; Clusters Analysis; Risk; Return 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Percebeu-se nas últimas décadas que muitos estudiosos vêm enfrentando desafios 

para melhor entender o mercado financeiro. Diante deste esforço, alguns vêm desenvolvendo 

ferramentas e instrumentos com o intuito de entender este mercado e, mais particularmente, o 

mercado de capitais (mercados de longo prazo e de ações de empresas.  (BRIGHAM; 

GAPENSKI; EHRHARDT, 2001). 

Ao longo destas últimas décadas, disciplinas como a Psicologia e a Economia 

contribuíram para o desenvolvimento de ferramentas que possam possibilitar uma maior 

compreensão do mercado financeiro. Além disso, outros fatores como o desenvolvimento da 

tecnologia computacional, por exemplo, contribuíram para estudos e incentivaram que os 

intelectuais buscassem as respostas em outras teorias que não fossem ligadas a disciplina de 

finanças, como a psicologia do comportamento. (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2008). 

Pode-se afirmar que as disciplinas de economia, finanças, contabilidade, 

estatística e psicologia, quando entrelaçadas, permitem analisar sob lentes complementares os 

fenômenos complexos e dão origem a novos campos de pesquisa, e seguindo um curso natural 

originam novas disciplinas, como a economia comportamental, a psicologia econômica e do 

consumidor e as finanças comportamentais.  

Convém esclarecer que a disciplina de finanças surgiu por volta de 1900, com o 

objetivo de definir, pesquisar e estudar os mercados financeiros. Os mercados financeiros são 

compostos pelo mercado de capitais, mercado monetário, mercado de crédito e mercado 

cambial (ASSAF NETO, 2005). 

Diversos intelectuais contribuíram para o desenvolvimento de teorias sobre os 

mercados financeiros, incluindo os estudiosos Markowitz (1952) e Daniel Kahneman (2003) 

merecedores de prêmios Nobel (AGUIAR; MOURA; SOUZA, 2008).  

Sharpe (1964); Jensen (1964); Treynor (1965) e Fama (1970) também possuem 

trabalhos muito importantes, que contribuíram para o desenvolvimento de instrumentos para o 

entendimento do mercado de capitais. 

Segundo Assaf Neto (2005, p.139), “o mercado de capitais está estruturado de 

forma a suprir as necessidades de investimentos dos agentes econômicos, por meio de 

diversas modalidades de financiamento a médio e longo prazos para capital de giro e capital 

fixo”. Isto posto, pode-se afirmar que o mercado de capitais brasileiro é importante para a sua 

economia, pois colabora para o desenvolvimento da economia, conforme Motta (2001) um 
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mercado de capitais forte traz benefícios diretos a toda economia além de garantir maior 

competitividade para as empresas, outro ponto é o número elevado de trabalhadores 

envolvidos no setor financeiro. 

Além disso, este mercado é também um segmento do mercado financeiro, que tem 

como modalidades as operações de compra e venda de ações, títulos e valores mobiliários 

efetuadas entre empresas, investidores e/ou poupadores, com intermediação obrigatória de 

instituições financeiras do Sistema de Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários, 

componente do Sistema Financeiro Nacional - SFN (BOLSA DE VALORES DE PAULO- 

BOVESPA, 2008). 

Motta (2001) comenta que o mercado de capitais robusto passa a ser um 

mecanismo fundamental para a formação e alocação de capital de forma eficiente e no 

montante adequado para o financiamento do crescimento econômico. 

Apesar de ter sofrido uma queda no final da década de 90 e no início dos anos 

2000, cujo volume negociado após atingir US$ 191 bilhões em 1997, recuara para US$ 101 

bilhões em 2000 e US$ 65 bilhões em 2001 (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2008), o 

mercado de capital brasileiro intercala momentos de crescimento, longos momentos de 

estagnação e momentos de queda, medidos ao longo de sua existência. 

Outro ponto importante a ser ressaltado é o desempenho do mercado de capitais 

brasileiro referente emissões de títulos e valores mobiliários registrados na Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) que registrou um aumento de 0,6 % de 2006 para 2007 

alcançando R$ 89,5 bilhões, já as emissões de quotas em fundos de investimentos em 

participações (FIP) atingiram um volume de R$ 22,3 bilhões no final de 2007. (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2007). 

O mercado de capitais, no que diz respeito aos fundos de investimentos, integra 

três (3) agentes envolvidos diretamente num sistema de oferta e demanda: os investidores, os 

intermediadores e a indústria financeira brasileira.  

De um lado há o investidor, na condição de procura de investimentos, e do outro a 

indústria brasileira de ações na condição de ofertante. Nesta análise um dos produtos 

utilizados é o fundo de investimentos que são entidades financeiras que, pela emissão de título 

de investimento próprio – Certificado de Investimento – denominado em quotas, concentra 

capitais de inúmeros investidores para aplicação em carteiras diversificadas de títulos, valores 

mobiliários, instrumentos financeiros, derivativos ou commodities negociadas em bolsas de 

mercadorias e futuros (BOVESPA, 2008). 
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Entre investidor e indústria brasileira de capitais, existem as intermediadoras que 

aproxima a Oferta da Procura no mercado financeiro e de capitais. Neste estudo as 

intermediadoras não terão papel fundamental, portanto não entrarão como objeto principal na 

pesquisa, pois optou-se por não incluir as intermediadoras por motivo de parcimônia do 

modelo utilizado na pesquisa. 

São agentes principais deste estudo o investidor e os fundos de investimentos, 

desenvolvendo um processo de oferta e demanda, no qual a indústria brasileira financeira, 

representada pelas entidades competentes, sendo os Bancos, as Corretoras, oferecendo aos 

investidores quotas dos fundos de investimentos, fundos de investimentos são apenas um dos 

produtos do portfolio da indústria financeira. 

Deve-se ressaltar que, quando se trata de mercado financeiro ou finanças, os 

agentes envolvidos sempre se encontram em situações de relações de valores monetários, e é 

desta forma que um investidor, sendo pessoa física ou jurídica, defronta-se num processo de 

tomada de decisão. O processo de tomada de decisão envolve diversas variáveis, como o 

retorno, o risco, lucros e ou prejuízos. 

Estes fundos de investimentos que são ofertados compreendem uma definição 

conceitual oferecida pelo mercado e pela BOVESPA, na qual os fundos de investimentos 

estão divididos em três grupos em função do seu perfil: agressivos, moderados e 

conservadores. 

Sabe-se que o investidor passa por um processo de tomada de decisão quando se 

defronta com a escolha (aquisição de uma ou mais cotas) de um ou mais fundos de 

investimentos. Observa-se que existem diversos modelos e teorias que auxiliam o investidor 

no processo de tomada de decisão de aquisição/venda de uma ou mais quotas dos fundos de 

investimentos e também nos cálculos das médias aritméticas simples e desvios padrão, como 

os modelos de precificação de ativos, o Capital Asset Price Model (CAPM) de Sharpe (1964), 

a teoria da diversificação de Markowitz (1952) e o Índice de Treynor (IT). 

Quando um indivíduo (investidor) está prestes a decidir se deve ou não fazer um 

investimento, sua escolha será baseada nos fatores “risco” e “retorno”. O investidor possui 

diferentes maneiras de visualizar um processo de tomada de decisão em função do risco e 

retorno, sendo que essas maneiras definem o perfil do investidor. Markowitz (1952) coloca 

que o investidor visualiza o retorno como uma ocorrência  desejável, e o risco como 

indesejável. Em seus estudos, Markowitz (1952), apresenta uma relação dos riscos e retornos, 

conhecida como a Teoria da Diversificação. 
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Assim sendo, é importante analisar os diferentes comportamentos do investidor 

em relação ao risco: pessoas mais arrojadas costumam fazer seus investimentos pessoais com 

o menor receio de perdas. (LEMES JÚNIOR; MIESSA; MUSSI, 2005). 

Levando-se em consideração as observações e as definições conceituais citadas 

nos precedentes, surge a questão central desta pesquisa: os fundos de investimentos ofertados 

no mercado financeiro brasileiro se comportam de maneira similar em diferentes períodos em 

relação aos fatores risco e retorno? 

 
 

1.1 Objetivo Principal 
 

 

 Os fundos de investimentos ofertados pelo mercado financeiro brasileiro são 

divididos em três grupos, de acordo com seu perfil: agressivo, moderado e conservador, 

seguindo a definição conceitual da Bovespa, que diferenciam os grupos através do grau de 

risco. Sendo assim, o objetivo principal deste estudo encontra-se na verificação de que os 

fundos de investimentos brasileiros se agrupam em três diferentes grupos  em função dos 

fatores risco e retorno, diferenciados pelos seus perfis, sendo eles: agressivos, moderados e 

conservadores. 

 

 

1.2 Objetivos Secundários 
 

 

Pode-se atingir outro objetivo verificar se os fundos de investimentos sofreram 

interferências negativas ou positivas referentes aos seus resultados de risco e retorno, da crise 

financeira internacional de 2008.  

Noutro objetivo secundário medir-se-á correlação entre as variáveis risco e 

retorno dos fundos de investimentos com o intuito de se verificar a relação de associação nos 

períodos pesquisados. 

Levando-se em consideração os retornos apresentados pelos fundos de 

investimentos nos tempos estipulados nesta pesquisa, têm-se como objetivo secundário se os 

fundos de investimentos apresentam resultados (superiores, iguais ou inferiores) entre eles. 
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Exemplificando: os fundos de investimentos do grupo moderado apresentam resultados 

superiores aos fundos de investimentos classificados como conservadores e inferiores aos 

classificados como agressivos. 

 

 

1.3 Hipóteses 
 

 

Acredita-se na hipótese de que os fundos de investimentos brasileiros analisados 

nesta pesquisa estão classificados em três diferentes grupos, confirmando a definição 

conceitual oferecida pela Bovespa. No que tange ao comportamento dos fundos de 

investimentos nos períodos analisados tem-se como hipótese que os mesmos se movimentam 

em relação aos fatores risco e retorno, ou seja, num período o fundo de investimento não 

apresenta a mesmo risco e retorno que no outro período analisado. 

Parte-se da hipótese de que os fundos de investimentos não sofreram bruscas 

interferências negativas ocasionadas pela crise financeira mundial em relação aos seus 

resultados colhidos. 

 

 

1.4 Justificativa 
 

 

No momento de turbulência financeira que afeta alguns os mercados do planeta, 

principalmente o mercado financeiro, é conveniente refletir e pesquisar se os fundos de 

investimentos ofertados pela indústria brasileira financeira foram afetados.  A pesquisa retrata 

os resultados colhidos pelos fundos de investimentos nos últimos cinco (5) anos, intervalo de 

tempo que parte de 02 de janeiro de 2003 até 02 de dezembro de 2008. Adotou-se esse 

intervalo de tempo para o estudo devido á limitações do banco de dados (atualizações dos 

dados até a data de processamento das análises de agrupamentos) e por ser um período recente 

a data desse estudo. 

Os pontos motivadores desse estudo compreendem o grande volume financeiro 

apresentado pela indústria financeira brasileira, bem como a verificação de uma definição 
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conceitual do mercado apresentada pela Bolsa de Valores de São Paulo. Esses argumentos e 

motivos citados fazem que essa pesquisa seja relevante e se justifique. 

Utilizar-se-á de uma técnica estatística para se atingir o objetivo principal deste 

estudo: a análise multivariada de dados, especificamente a análise de agrupamentos, sendo o 

método de aglomeração o k-means. O objetivo principal da análise de agrupamentos está em 

definir uma estrutura de dados, agrupando as observações que mais se assemelham (HAIR et 

al., 2005). 

Deve-se ressaltar que esta pesquisa interessa aos estudantes, professores, 

profissionais do mercado financeiro e aos que começam a investir para aumentar o 

conhecimento do mercado de capitais, pois este estudo retrata de forma clara e sucinta 

algumas das teorias existentes e alguns dos principais modelos de precificação de ativos que 

muitos estudiosos e profissionais utilizam ou utilizaram em processos de tomada de decisão 

ou pesquisa. 

Nesse estudo em que se fez uma análise de agrupamentos dos fundos de 

investimentos brasileiros por semelhança em função do risco e retorno pode ser explicado 

pela própria definição conceitual de fundo de investimento: “um fundo de investimento é um 

condomínio que reúne recursos de investidores, com o objetivo de obter ganhos financeiros a 

partir da aquisição de uma carteira de títulos ou valores mobiliários” (ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTOS, 2008), o fato de reunir esforços de 

mais de um investidor reforça que deve-se conhecer o perfil do fundo de investimento que se 

queira ou se tem a intenção de investir. . Outro ponto relevante é que os investidores 

ingressam nesse fundo de investimento com o objetivo de obter maiores ganhos e, desta 

forma, o trabalho terá como uma de suas variáveis o retorno (que representa o quanto o fundo 

de investimento aumenta ou diminui seus resultados). 

 

 

1.5 Contribuições 
 

 

O presente estudo tem como propósito contribuir com um teste empírico das 

definições conceituais apresentadas pelo mercado financeiro brasileiro, precisamente 

apresentadas pela Bovespa, aplicando as modernas técnicas estatísticas utilizadas na 

academia. 
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Este estudo contribui para com o mercado financeiro brasileiro destacando o fato 

de se utilizar nas análises um banco de dados com origem do mercado, ou seja, os dados são 

coletados de fundos de investimentos que operam no mercado brasileiro e a pesquisa reportará 

seus resultados. O banco de dados será fornecido pela empresa Quantum Axis, fundada a mais 

de uma década e especializada em fundos de investimentos do mercado brasileiro 

(www.quantumfundos.com.br). 

A escolha pelo banco de dados da empresa Quantum Axis deu-se por verificar que 

instituições de renomes estudantis apresentam em seus laboratórios esse banco e artigos 

científicos publicados em revistas renomadas, pode-se citar o trabalho de Leusin e Brito 

(2008).  

Os resultados apresentados pela pesquisa podem contribuir com os agentes 

envolvidos em processos de decisões financeiras que envolvam fundos de investimentos, no 

que tange avaliar e reavaliar suas estratégias, ou simplesmente confrontá-la com resultados de 

estudos que possam eventualmente possuir. Este projeto está estruturado em cinco seções: 

• introdução;  

• revisão teórica;  

• metodologia; 

• apresentação dos resultados;  

• conclusões. 

 

A revisão teórica aborda os principais assuntos pertinentes à pesquisa: a disciplina 

de finanças, o tema das finanças comportamentais, o mercado de capitais, os fundos de 

investimentos, o perfil do investidor e o risco e retorno. Na subseção finanças, há a 

apresentação de uma breve revisão e a importância da mesma para o estudo e a sociedade 

moderna. Já nas finanças comportamentais discute-se a respeito da mesma. Na subseção 

mercado de capitais há a apresentação da relevância do mercado, seus agentes, e seu 

funcionamento. No perfil do investidor será exposta a categorização dos investidores e como 

o mercado vê a oferta de produtos em função disso. Finalizando o capítulo, o risco e retorno 

apresentam a conceitualização dos termos e teorias e modelos de precificação dos ativos. 

A metodologia tem como objetivo apresentar os passos e métodos que foram 

utilizados para se responder à pergunta principal da pesquisa. 
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O capítulo foi dividido em quatro subseções: a coleta de dados, a amostra da 

pesquisa, os tratamentos dos dados do banco de dados e as variáveis utilizadas na análise de 

agrupamento. 

Explica-se detalhadamente como foram coletados os dados, os critérios de sua 

seleção e a amostra que será utilizada na pesquisa. O tratamento de dados é a subseção em 

que se inicia o processo de filtragem do banco de dados e, encerrando a seção existe a 

apresentação das variáveis que farão parte da análise (risco e retorno), além do método 

utilizado para se responder a pergunta do estudo. 

Na seção dos resultados da pesquisa apresenta-se primeiramente uma análise da 

estatística descritiva, na sequência exibem-se seis tabelas com os resultados colhidos das 

variáveis risco e retornos de cada fundo de investimento. As tabelas são divid idas por 

períodos específicos de um ano cada, totalizando cinco tabelas com resultados especificos 

anuais de cada fundo de investimento e uma contendo os resultados de cada fundo de 

investimento no período integral de cinco (5) anos. 

Na sequência revelam-se as análises dos agrupamentos, essas análises foram 

divididas em seis etapas, inicia-se a análise especificamente ano a ano dos agrupamentos dos 

fundos de investimentos do primeiro até o quinto ano e encerra-se com a análise do 

agrupamento da totalidade dos resultados especificos colhidos entre o período de cinco (5) 

anos. 

A conclusão apresenta os pontos em que a pesquisa permitiu chegar. Portanto, 

verificou-se e confirmouse nesse estudo que os fundos de investimentos brasileiros da 

classificação multimercado apresentam-se em três perfis diferentes: conservador; moderado e 

agressivo, concordando com a hipótese descrita desse estudo. 

A crise financeira mundial interferiu nos resultados dos fundos de investimentos, 

levando-os aos piores resultados dos períodos, destaca-se que  o período analisado em que a 

crise ocorreu foi o quinto período, 03/12/2007 a 28/11/2008. No tocante a autodenominações 

das classificações dos fundos de investimentos o resultado foi de apenas 5,8% dos fundos de 

investimentos que estavam de acordo com os resultados das análises.  

Em relação aos resultados dos fundos de investimentos sobre os resultados dos 

cálculos médios de riscos notou-se que os fundos com perfil agressivo apresentaram os 

maiores resultados seguidos dos moderados e dos conservadores. 

Observou-se que mesmo com a crise financeira mundial os resultados dos 

cálculos médios de retornos dos fundos de investimentos nos períodos analisados obtiveram  

resultados expressivos. O que chamou a atenção foram que os maiores resultados nos 
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períodos analisados foram dos fundos com perfil conservador (3 períodos) e moderados (2 

períodos). Ressaltando que o maior resultado foi dos fundos de investimentos com perfil 

agressivo no segundo período analisado. 

Observou-se também que os resultados em relação a associação entre a variável 

risco e a variável retorno do estudo foram pequenos, ou seja, não se constatou uma forte 

correlação entre as variáveis. Pode-se dizer que um fundo de investimento com um valor de 

risco alto não significa ter um retorno alto. 

Nessa relação entre risco e retorno de um processo de escolha de um produto 

financeiro, no caso os de fundos de investimentos da classe multimercado, o investidor deve 

ter muita atenção na escolha do seu produto, pois o estudo ilustra que um fundo de 

investimento que apresentou um risco alto não revelou um retorno alto. Vale dizer que um 

investidor que assumi um risco alto espera um prêmio maior de resultado. O estudo mostra 

que os fundos de investimentos com riscos altos, principalmente no quinto período, foram os 

que apresentaram as maiores perdas ou os piores retornos. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar uma revisão do conhecimento sobre 

os assuntos relevantes a essa pesquisa, inicia-se com a disciplina de finanças, um dos pilares 

do estudo e assuntos relacionados à mesma como: as finanças comportamentais, o mercado de 

capitais, os fundos, o perfil dos investidores e modelos de quantificação de riscos e retornos. 

A disciplina de finanças surgiu por volta de 1900, objetivando esclarecer, 

pesquisar e estudar os mercados financeiros. Por ser considerada uma disciplina clássica, 

inúmeros estudiosos vêem tentando entendê- la, e ao longo dos anos desenvolveram-se ramos, 

sendo um deles as finanças comportamentais com objeto de estudo o comportamento do 

investidor. 

O mercado financeiro, objeto de estudo e pesquisa de intelectuais, é composto 

pelo mercado de capitais, mercado monetário, mercado de crédito e o mercado cambial 

(ASSAF NETO, 2005). 

 O mercado de capitais, foco desta pesquisa, é o mercado das transações 

financeiras de médio e longo prazo, como por exemplo: as negociações das ações; as 

underwriting (subscrição pública de ações); as debêntures; as warrants- opção de compra de 

ações com prazo e preço preestabelecidos definidos no exercício e os títulos de renda fixa e 

variável (ASSAF NETO, 2005). 

Objetos de estudo desta pesquisa, os fundos são definidos como a concentração de 

recursos destinados a uma aplicação específica (BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO, 

2008). Existem vários tipos de fundos, como os fundos de pensão, fundos de investimentos e 

fundos mútuos. Os fundos de investimentos são parte dos objetos da pesquisa, segundo a 

definição conceitual da Associação Nacional dos Bancos de Investimento – ANBID (2008) os 

fundos de investimentos são um condomínio que reúne recursos de investidores, com o 

objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aquisição de uma carteira de títulos ou 

valores. 

Outro aspecto importante estudado diz respeito aos investidores, importante 

agente no cenário do mercado de capitais e desta pesquisa, o investidor é o indivíduo ou 

instituição que aplica recursos nos diferentes mercados (financeiro, de capitais, de 

commodities, de arte) com a expectativa de ganhos financeiros (aluguéis, juros, ganhos de 

capital) (BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO, 2008).  
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Os investidores e os fundos de investimento mantêm uma relação estreita e direta, 

relação de compra e venda descrita com maiores detalhes na seqüência deste estudo. 

Na relação de compra e venda de um investimento financeiro o investidor se 

defronta com um processo de tomada de decisão, numa relação de risco e retorno. O 

investidor poderá assumir determinado risco dependendo do retorno esperado, o que indica a 

existência de uma relação entre risco e retorno esperado. De acordo com Pindyck e Rubinfeld 

(2006), pessoas com aversão a situações arriscadas se protegem contra os riscos adquirindo 

seguros, ou seja, o seguro é uma forma dos indivíduos se garantirem contra eventuais riscos 

que possam ocorrer. 

Os investidores conceitualmente são distribuídos pelos seus perfis, levando em 

consideração seus objetivos de investimento, expectativas de retorno e nível de aversão ao 

risco, sendo estes perfis distribuídos em: agressivo; moderado e conservador. Pois os 

investidores não se comportam da mesma forma nos processos de tomada de decisão. 

 

 

2.1 Administração Financeira 
 

 

A administração financeira surgiu como uma área independente no início de 1900, 

na qual a ênfase era sobre os aspectos legais de fusões, a formação de novas empresas e os 

vários modelos de tipos de títulos emitidos pelas companhias. Já na década de 30 o foco 

voltou-se para as concordatas e durante as décadas seguintes mostrou-se a importância do 

estudo e aprimoramento da administração financeira (BRIGHAM; GAPENSKI; 

EHRHARDT, 2001). 

Convém discorrer sobre assuntos pertinentes ao marco da disciplina de finanças, a 

divisão das duas fases das finanças, a chamada Finanças Antigas e as Finanças Modernas. 

Ficou marcada essa separação a partir dos trabalhos realizados e suas contribuíções de 

grandes estudiosos como Markowitz (1952), Sharpe (1964) e Famá (1970) além de outros. As 

Finanças Antigas utilizavam os relatórios contábeis e demonstrações para analisar as 

organizações, a partir da década de 50 a forma de avaliação das organizações alterou-se e 

passou a se basear no comportamento do indivíduo visto como um ser econômico e racional 

(CASTRO JUNIOR; FAMÁ, 2002). 
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Importante ressaltar que administração financeira está estritamente ligada à 

economia e contabilidade, podendo ser vista como uma forma de economia aplicada,  que 

baseia-se em conceitos econômicos (GITMAN, 2004). 

Pode-se afirmar que as disciplinas de economia, de finanças, de contabilidade, de 

estatística e da psicologia estão entrelaçadas originando novos campos de pesquisa e novas 

disciplinas, como a economia comportamental, a psicologia econômica e do consumidor e as 

finanças comportamentais. 

Dentro da disciplina de finanças encontra-se uma área de estudo, o mercado 

financeiro que se subdivide em mercados monetários, operações de curto prazo, 

proporcionando um controle ágil e rápido da liquidez da economia e das taxas de juros 

básicas; mercado de crédito que engloba as operações de financiamento de curto e médio 

prazo direcionados aos ativos permanentes e de capital de giro das empresas; mercado de 

capitais envolve as operações financeiras de médio e longo prazo, e de prazo indeterminado e 

operações com ações e o mercado cambial que incluí as operações de troca de moeda de um 

país para outro (ASSAF NETO, 2005). 

Sendo assim, convém apresentar a diferença entre as teorias modernas de finanças 

e as finanças comportamentais: 

 

•  as teorias modernas de finanças baseiam-se na busca da maximização da 

utilidade esperada; 

•  as finanças comportamentais estabelecem que algumas variáveis 

econômicas não podem ser descritas pelas condições de equilíbrio da 

teoria moderna levando em consideração que agentes financeiros tomam 

decisões incompatíveis com atitudes baseadas em expectativas racionais. 

(KIMURA; FERNANDO CRUZ, 2003 e KIMURA; FERNANDO CRUZ; 

KRAUTER, 2006). 

 

 

2.1.1 Finanças Comportamentais 
 

 

Releva-se discorrer sobre a disciplina de finanças comportamentais ao fato deste 

estudo ter como um dos principais agentes o investidor, que por sua vez não se comporta em 
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situações nos processos de tomada de decisão de forma linear, ou seja, imaginam-se 

comportamentos disformes em cada processo de decisão. Percebe-se que o processo de 

tomada decisão é influenciado por uma série de fatores, um destes fatores são as diferentes 

formas de comportamento do indivíduo/investidor. 

Economistas buscam descrever as preferências dos consumidores em relação ao 

risco utilizando-se da função de utilidade do consumidor, cujo objetivo é informar qual o 

nível de utilidade pode obter para cada nível de rendimento. Pode-se medir o valor em termos 

de utilidade calculando a utilidade esperada. Portanto, a utilidade esperada é a soma das 

utilidades associadas a todos os possíveis resultados, ponderados pela probabilidade de que 

cada resultado ocorra (PINDYCK; RUBINFELD, 2006). 

O surgimento das finanças comportamentais no meio acadêmico aconteceu nos 

finais da década de 1970 com a publicação dos trabalhos de Kahneman e Teverski, que 

estudaram o comportamento e o processo de tomada de decisão do ser humano em situações 

de risco (HALFELD; FREITAS, 2001). 

 Segundo Costa Junior e Famá (2002, p. 26) “a psicologia ganhou destaque nas 

finanças, o que fez surgir os modelos chamados comportamentais, ou as finanças 

comportamentais”. 

Macedo (2003, p. 9) discorre que “as finanças comportamentais estudam o 

comportamento do investidor, particularmente no que tange à forma como ele toma a 

decisão”, semelhante a economia comportamental que dedica-se ao estudo do comportamento 

humano em assuntos econômicos, com vistas ao comportamento do investidor/consumidor no 

processo de tomada de decisão (FERREIRA, 2007).  

Outro ponto importante que reforça o estudo das finanças comportamentais é que 

os economistas vêm desenvolvendo modelos para o estudo do comportamento do consumidor 

que incorporam premissas mais realistas sobre a racionalidade e tomada de decisão. 

(PINDYCK; RUBINFELD, 2006). 

Ao longo das últimas décadas as disciplinas psicologia e economia contribuíram 

para o desenvolvimento das finanças comportamentais. 

Verifica-se no campo de estudo da economia comportamental enfoque no 

comportamento do consumidor, enquanto que as finanças comportamentais são mais focadas 

no comportamento do investidor. Tratando-se de consumidor ou investidor percebe-se que o 

processo de tomada de decisão e racionalidade estão constantemente em evidência, seja para 

os economistas, bem como para os financistas. 
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Tratando-se de indivíduos em processos de tomada de decisão e preferências em 

relação aos riscos Pindick e Rubinfeld (2006, p. 137) comentam que “as pessoas podem 

diferir entre si quanto às suas preferências em relaçào ao risco”, portanto, existem indivíduos 

que tendem a se arriscar mais e os que se arriscam menos,  também há indivíduos que buscam 

a neutralidade. Como os investidores não se comportam da mesma forma em relação às 

situações de riscos, pode- se afirmar que é preciso levar em consideração risco, retorno e sua 

relação. 

Os indivíduos eram vistos pela economia tradicional como maximizadores de 

utilidade, buscando sempre o maior retorno possível para seus esforços mesmo que através de 

comportamentos egoístas e individualistas (FERREIRA, 2007). 

Kahneman e Tversky (1979) apresentaram um estudo em que questionaram a 

teoria da espectativa da utilidade, intitulada como “Prospect Theory” ou a Teoria da 

Prespctiva. Nesse estudo os autores propuseram uma função hipotética de valor demonstrada 

na figura 1, em que apresentam um gráfico com abcissa os ganhos e as perdas e as ordenadas 

os valores. 

 

GainsLosses

Value

 
Figura 1 - Função Hipotética de  Valor 

Fonte: Kahneman;  Tversky , 1979 

 

Descrita como uma forma S percebe-se na figura 1 que no eixo da abcissa do lado 

direito, dos ganhos, a curva se apresenta menos íngreme e menos acentuada que no lado 

esquerdo, das perdas, em ralação aos valores, e que no lado dos ganhos ela é concava e do 

lado das perdas é convexa. Um ponto importante ressaltado por Costa Junior e Famá (2002) é 

que a função hipotética de valor é derivada dos desvios em relação a um ponto de referência, 

nesse caso do ponto zero. 
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É prudente destacar que os indivíduos são propensos a atitudes mais arriscadas em 

processos de tomada de decisão quando a situação refere-se ás perdas, e comportam-se 

avessas ao risco em situações de ganhos conforme Kahneman e Tversky , 1979, ou seja, 

tomando por exemplo um jogo que se utiliza cartas (jogo de pôquer), quando um jogador está 

em situação de desvantagem num certame (perdendo) o mesmo arrisca mais, pois está em 

situação de derrota (perdas). 

Kahneman (2003) em seu trabalho “Maps of Bounded Rationality: Psychology for 

Behavioral Economics”, propõe um mapa da racionalidade limitada explorando os 

preconceitos sistemáticos que separam as convicções que as pessoas têm e as escolhas que 

eles fazem assumidas em modelos de agente-racional, faz observações sobre a teoria da 

perspectiva, baseando-se na função hipotética de valor, destacando três características, sendo: 

  

1. é côncava para ganhos no domínio dos ganhos, favorecendo a aversão ao 

risco;  

2.  é convexa no domínio das perdas, favorecendo o risk seeking, risk seeking 

alguém que é atraído para arriscar, significando este um investimento com 

um baixo retorno esperado, mas com grande risco, seria preferível um 

investimento sem risco com um retorno esperado porém alto (INVESTOR 

WORDS, 2009; FX WORDS, 2009); 

3. mais importante, a função é nitidamente dobrada no ponto de referência, e 

avessa perda - mais íngreme para perdas que para ganhos num fator de 

cerca de 2 -2.5 (KAHNEMAN, 2003). 

 
A atitude de um indivíduo para dinheiro, diga, poderia ser descrito por um 
livro, onde cada página apresentada da função de valor para mudanças de 
uma posição de ativo particular. Claramente, as funções de valor descritas 
em páginas diferentes não são idênticas: elas vão provalvelmente tornando-
se mais linear com aumento em ativos. (Kahneman; Tversky, 1979, p. 277) 
 

A observação de Kahneman e Tversky (1979) a respeito das atitudes de um 

indivíduo em relação ao dinheiro mostra claramente que cada indivíduo apresenta uma função 

de valor diferente, base da teoria da perspectiva, confirmando assim à importância e 

continuídade dos estudos dos indivíduos nos processos de tomada de decisão. 
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2.2 Mercado de Capitais 
 

 

Há décadas estudiosos vêm enfrentando desafios, desenvolvendo ferramentas e 

instrumentos para melhor entender o mercado financeiro, principalmente o mercado de 

capitais. Segundo Assaf Neto (2005) o mercado de capitais é relevante para o 

desenvolvimento do processo econômico do país. 

Partindo-se do pressuposto que o mercado de capitais brasileiro, conforme Assaf 

Neto (2005, p. 139) descreve o “mercado de capitais está estruturado de forma a suprir as 

necessidades de investimentos dos agentes econômicos, por meio de diversas modalidades de 

financiamento a médio e longo prazos para capital de giro e capital fixo”, é importante para a 

sua economia sendo um segmento do mercado financeiro em que uma das modalidades são as 

operações de compra e venda de ações, títulos e valores mobiliários, efetuadas entre 

empresas, investidores e/ou poupadores com intermediação obrigatória de instituições 

financeiras do Sistema de Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários, componente do 

Sistema Financeiro Nacional (BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO, 2008). 

Segundo Cavalcante; Misumi e Rudge (2009, p. 330) o mercado de capitais 

defini-se como “o conjunto das operações financeiras de médio e longo prazo indefinido, 

normalmente efetuado diretamente entre os poupadores e empresas, ou através de 

intermediários financeiros não bancários, geralmente destinadas ao financiamento de 

investimentos fixos”. 

Apesar do mercado de capitais brasileiro ter sofrido uma queda entre o final da 

década de 90 e o início dos anos 2000, quando o volume negociado, após atingir US$ 191 

bilhões em 1997, recuara para US$ 101 bilhões em 2000 e US$ 65 bilhões em 2001 

(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2008) continua sendo muito importante para a economia 

brasileira. O mercado de capitais brasileiro intercala momentos de crescimento, longos 

momentos de estagnação e momentos de queda medidos ao longo da história. 

O mercado acionário brasileiro é afetado por fatores externos e internos, sendo 

que um dos fatores que contribuíram positivamente foi o ingresso de home broker (serviços 

de corretoras de valores em meio eletrônico, acessíveis por computador através da Internet), já 

que obteve-se um aumento no volume médio mensal do home broker de 153,5%, em 2007, 

chegando a R$ 15,6 bilhões, contra R$ 6 bilhões de 2006. Outro fator positivo foi o número 
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de aplicadores, cuja média mensal cresceu 117,78% (BOLSA DE VALORES DE SÃO 

PAULO, 2008). 

O desempenho do mercado de capitais em 2007 seguiu a tendência observada nos 

anos anteriores. As emissões de títulos e valores mobiliários registradas na Comissão de 

Valores Mobiliários, considerando ações, debêntures e notas promissórias, alcançaram R$ 

89,5 bilhões, registrando um aumento de 0,6% em relação ao ano anterior. As emissões de 

cotas dos Fundos de Investimentos de Participações atingiram R$ 22,3 bilhões ao final de 

2007, elevando-se 366,2 % em relação ao ano anterior (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2009). 

Os números apresentados são bastante atraentes, bem como relevantes para 

estudos e análises de diversos profissionais do mercado e intelectuais, serve também para 

reforçar e justificar esse estudo. 

Os principais agentes envolvidos no mercado de capitais são: a Bolsa de Valores 

de São Paulo (BOVESPA); as empresas (de capital aberto - companhia com valores 

mobiliários registrados na Comissão de Valores Mobiliários, admitidos à negociação no 

mercado de títulos e valores mobiliários, de bolsa ou de balcão); os fundos de investimentos; 

os investidores e o governo federal por intermédio da Comissão de Valores Mobiliária 

(CVM). 

Devido à importância para esse trabalho, os três agentes integrantes do mercado 

de capitais, precisamente do mercado de fundos de investimentos envolvidos diretamente num 

sistema de oferta e demanda são representados na figura 2 (modelo genérico). De um lado há 

o investidor, na condição de procura de investimentos e do outro a indústria brasileira de 

ações, na condição de oferta. Nesta análise, um dos produtos utilizados são os fundos de 

investimentos, que entidades financeiras que, pela emissão de título de investimento próprio- 

Certificado de Investimento- denominado em quotas, concentra capitais de inúmeros 

investidores para aplicação em carteiras diversificadas de títulos, valores mobiliários, 

instrumentos financeiros, derivativos ou commodities negociadas em bolsas de mercadorias e 

futuro (BOVESPA, 2008). 

Entre investidor e a indústria financeira, existem as intermediadoras, organizações 

que procuram fazer aproximação entre a oferta e a procura, nos mercados financeiros e de 

capitais (BOVESPA, 2008). Conforme a instrução CVM, número 409, de 18 de agosto de 

2004, com alterações introduzidas pelas CVM n. 411/04, 413/04 e 450/07, “o fundo de 

investimento poderá contratar, por escrito, instituições intermediárias integrantes do sistema 
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de distribuição de valores mobiliários para realizar a distribuição de cotas, autorizando-as a 

realizar a subscrição de cotas do fundo por conta e ordem de seus respectivos clientes”. 

 

Na condição procura de investimentos: 
Investidor Pessoa física ou jurídica

Intermediadores: corretoras; bancos; 
agentes financeiros, e; etc.

Na condiçao de oferta de investimentos: 
Fundos de ações; fundos de pensão; fundos 
de investimentos , e etc.  

Figura 2 - Modelo de Sistema de Oferta e Demanda Geral de Mercado 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Evidencia-se que o modelo do sistema do mercado de fundos de investimentos 

apresentado na figura 2 é uma leitura do cenário deste mercado desenvolvida para este estudo, 

nas quais os intermediadores financeiros são utilizados por uma companhia que necessita 

captar recursos para investimentos e se desejarem fazê-lo através do mercado de capitais, 

oferecendo seus títulos a diversos investidores, possibilitando mobilizar o montante de 

recursos requerido pela companhia (CVM, 2008). 

Bodie e Merton (2002) definem intermediadores financeiros como empresas cujos 

negócios são proporcionar aos clientes produtos financeiros e serviços que não podem ser 

obtidos de modo eficiente transacionados diretamente com o mercado de capitais. 

Outro ponto importante sobre o mercado de capitais é a teoria da hipótese de 

mercado eficiente baseada nos níveis de eficiência que, segundo Brealey, Myers e Allen 

(2008) distinguem-se pelo grau de informação refletido nos preços dos títulos e se dividem 

em três grupos, a eficiência fraca, semiforte e forte. 

 

 

2.3 Fundos de Investimentos 
 

 

Este tópico do trabalho está dividido em duas partes, sendo que a primeira 

apresenta as definições e conceitos dos fundos de investimentos brasileiros segundo os órgãos 

competentes e na segunda encontrar-se-ão as classificações dos fundos de investimentos. 
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2.3.1 Fundos de Investimentos e Conceitos e Definições 
 

 

Esclarecido anteriormente os fundos de investimentos são divisões de fundos, na 

qual os fundos são definidos como a concentração de recursos destinados a uma aplicação 

específica (BOVESPA, 2008). 

Existem subclassificações a respeito dos fundos concentrando-se  em uma série de 

nomenclaturas, como os fundos de investimentos; fundo de ações; fundo de ações com 

alavancagem; fundo de ações sem alavancagem; fundo de aposentadoria programada 

individual - FAPI; fundo de previdência; e fundo de pensão. (BOVESPA). 

Os fundos de investimentos são objetos principais deste estudo. Segundo a 

Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID,  2008): “um fundo de 

investimento é um condomínio que reúne recursos de investidores, com o objetivo de obter 

ganhos financeiros a partir da aquisição de uma carteira de títulos ou valores mobiliários”. 

Os fundos de investimentos existem desde o século XIX, sendo que o primeiro foi 

criado na Bélgica e em seguida na Holanda, França e Inglaterra. No Brasil o primeiro fundo 

iniciou suas atividades no ano de 1957. (ANBID, 2008). 

De acordo com a Instrução CVM número 409, de 18 de agosto de 2004 do artigo 

segundo, fundo de investimento defini-se como: 

 

Art. 2º - O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituída  
sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em títulos e valores 
mobiliários, bem como em quaisquer outros ativos disponíveis no mercado 
financeiro e de capitais, observadas as disposições desta Instrução (CVM, 
2008). 
 

Cavalcante; Misumi e Rudge (2009, 151) propõem uma definição na qual “os 

fundos de investimentos são entidades financeiras que, pela emissão de títulos de 

investimentos próprios, concentram capitais de inúmeros indivíduos para aplicação em 

carteiras diversificadas de títulos e valores mobiliários”. 

Defini-se fundo de investimento como sendo uma entidade financeira que, pela 

emissão de título de investimento próprio, certificado de investimento denominado em quotas, 

concentra capitais de inúmeros investidores para aplicação em carteiras diversificadas de 

títulos, valores mobiliários, instrumentos financeiros, derivativos ou commodities negociadas 

em bolsas de mercadorias e futuros. (BOVESPA, 2008). 
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É importante ressaltar que os fundos de investimentos oferecem aos seus 

investidores alguns benefícios, entre esses benefícios estão: 

• Acesso a pequenos investidores, melhores condições de mercado;  

• Administração profissional;  

• São abertos, pois qualquer indivíduo está apto a adquirir uma quota,  

• Redução do risco, na qual um investidor pode reduzir o risco do 

retorno da carteira mediante a escolha de ações cujas oscilações não 

oscilam em paralelo, diversificação dos títulos (BREALEY; MYERS; 

ALLEN, 2008). 

Outras definições importantes a este estudo são as definições dos fundos de 

investimentos ativos e passivos. Os fundos de ações ativos são os fundos de investimentos em 

que se busca alcançar lucratividade superior ao benchmark indicado, enquanto que os fundos 

de investimentos passivos buscam replicar a lucratividade do benchmark indicado. 

(BOVESPA, 2008). 

 

 

2.3.2 Classificação dos Fundos de Investimentos 
 

 

Podem-se classificar os fundos de investimentos de diversas maneiras, por 

exemplo: por perfil de investidor, por tempo de investimento (curto, médio e longo prazo) e 

por tipo de investimento (renda fixa, renda variável ou renda fixa e renda variável), neste 

estudo apresentaram-se as tipologias conhecidas do mercado financeiro brasileiro e dos 

órgãos regulamentadores desse mercado. 

Os fundos de investimentos, divulgados e ofertados pela indústria financeira 

brasileira são categorizados em três diferentes classes: fundos de investimentos agressivos, 

esse fundo de investimento que procura aplicações com maior risco e com retornos mais 

elevados ao longo do tempo; fundos de investimentos moderados caracterizam-se como um 

fundo de investimento que procura aplicações com risco moderado e com retornos 

relativamente estáveis ao longo do tempo, e fundos de investimentos conservadores, um 

fundo de investimento que procura aplicações com menor risco e com retornos mais estáveis 

ao longo do tempo (BOVESPA, 2008). 



 36 

Essa definição conceitual do perfil dos fundos de investimentos são encontradas 

no mercado de capitais e nos órgãos competentes, e será adotada nesse estudo em razão da 

mesma ser divulgada e ofertada pelas instituições financeiras pertencentes a este segmento de 

mercado. 

As classificações dos fundos de investimentos, conforme descreve a Bolsa de 

Valores de São Paulo, levam em consideração a variável risco e a variável retorno, conforme 

demonstrado no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Classificação dos Fundos de Investimentos  
Tipologia/Classificação Característica do fundo de investimento Característica dos ativos em relação ao risco

1
Agressivo

Ivestidor ou fundo de investimento que procura
aplicações com maior risco e com retornos mais
elevados ao longo do tempo 

Ativos de risco mais alto 

2
Moderado

Investidor ou fundo de investimento que procura
aplicações com risco moderado e com retornos
relativamente estáveis ao longo do tempo

Ativos de risco médio

3
Conservador

Investidor ou fundo de investimento que procura
aplicações com menor risco e com retornos mais
estáveis ao longo do tempo

Ativos de risco mais baixo

 
 

Fonte: Bovespa, 2008. Adaptado pelo autor  

Outra forma de classificação dos fundos de investimentos é verificar pela  

composição do seu patrimônio, sendo assim, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

classifica os fundos de investimentos considerando seu patrimônio, portanto os fundos de 

investimentos são classificados em: Fundos de Longo Prazo, quando o prazo médio de sua 

carteira supere 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) e seja composta por títulos privados ou 

públicos federais ou indexados a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, 

a índice de preço ou a variação cambial, ou, ainda, por operações compromissadas lastreada 

em títulos públicos federais e de Curto Prazo. Os fundos classificados como Referenciado, 

Renda Fixa, Cambial, Dívida Externa e Multimercado poderão ser fundos de Longo Prazo 

(CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2009). 

O quadro 2 apresenta a classificação dos fundos de investimentos segundo a 

regulamentação da CVM conforme a composição de seu patrimônio. 
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Quadro 2 – Classificação dos Fundos Conforme Comissão de  Valores 

Mobiliários 

TIPO DO FUNDO COMPOSIÇÃO DE CARÁTER DE INVESTIMENTO

Fundo de Curto prazo
Aplicar exclusivamente em títulos federais pré-fixados ou indexados à taxa SELIC, ou título indexado a
índices de preços, com prazo máximo a decorrer de 375 dias, e prazo médioda carteira ddo fundo inferior
a 60 dias, sendo permitida a utilização de derivativos somentecomo proteção da carteira e realização de
operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

Fundo Referenciado

Identificar na denominação a referência do seu indicador de desempenho. Atendendo as seguintes

condições: 1) tenha no mínimo 80% de seu patrimônio líquido em títulos públicos federais; 2 ) Estipule

que 95%, no mínimo, da carteira seja composta de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a

variação do indicador de desempenho, e; 3) restrinja a respectiva atuação nos mercados de derivativos à

realização de operações com o objetivo de proteger posições detidas à vista, até o limite dessas.

Fundo de Renda Fixa
Possuir, no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativo,
ao fator de risco que dá nome à classe (variação da taxa de juros doméstica ou de índice de inflação, ou
ambos).

Fundo de Ações

1) Possuir, no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativo, 
ao fator de risco que dá nome à classe (variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à
vista de bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado); 2) Possuir no mínimo, 67% da
carteira de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade de mercado
de balcão organizado  .

Fundo Cambial Possuir, no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativo,
ao fator de risco que dá nome à classe (variação de preços de moeda estrangeira).

Fundo da Dívida Externa

Aplicar, n o mínimo, 80% do patrimônio em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade

da União, sendo permitida a aplicação de até 20% do patrimônio líquido em outros títulos de crádito

transacionados no mercado internacional. Os títulos representativos da dívida externa de

responsabilidade da União devem ser mantidos, no exterior, em conta custódia em nome do fundo, no

sistema Euroclear  ou na LuxClear  - Central Securities Depositary of Luxembourg (CEDEL).

Fundo Multimercado Possuir políticas de investimentos que envolvam vários fatores de risco, sem compromisso de
concentração em nenhum fator especial ou em fatores diferentes das demais classes previstas.  

Fonte: Cavalcante; Misumi e Rudge, (2009, p .154-155). 

 

Além das duas classificações apresentadas, a primeira conforme o perfil do fundo 

considerando a variável risco e a variável retorno e a outra conforme a composição de seu 

patrimônio seguindo as normas da CVM, existe a classificação da ANBID que destaca o tipo 

de nível de risco de cada modalidade de carteira. O Quadro 3 apresenta um sumário da 

classificação da ANBID conforme descrevem Cavalcante; Misumi e Rudge, (2009, 155-156) 

o quadro completo encontra-se no anexo 1 desse estudo. 
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Quadro 3 - Sumário das Classificações Definidas pela ANBID 

CATEGORIA TIPO RISCOS
Curto Prazo
Aplicação Automática
Referenciados DI
Referenciados Outros

Renda Fixa Renda Fixa Juros de mercado doméstico + Indexador de preços
Balanceados
Multimercados sem Renda Variável
Multimercados com Renda Variável
Capital Protegido
Long and Short  - Renda Variável DI/SELIC + Renda Variável + Alavancagem

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Títulos da dívida externa e taxa de câmbio
Ações IBOVESPA Indexado
Ações IBOVESPA Ativo
Ações Livre com Alavancagem Alavancagem
Fundos Fechados de Ações

Cambial Cambial dólar sem Alavancagem Moeda Referência

Curto Prazo DI/SELIC

Referenciados Indexador de Referência

Multimercados
Diversas classes de ativos

Ações
Índice de Referência

 
Fonte: Adaptado de Cavalcante; Misumi e Rudge (2009, p. 155-156). 

 

Percebe-se que a ANBID classifica os fundos de investimentos diferentemente da 

CVM. A classificação da ANBID baseia-se no tipo de risco que a carteira apresenta ou pode 

apresentar enquanto que a CVM regulamenta os fundos de investimentos, ou seja, determina 

quais os tipos de ativos que os fundos de investimentos podem operar. A regulamentação ou 

norma é a Instrução CVM de número 409, de agosto de 2004. Já a definição conceitual da 

BOVESPA, descrita em três classes baseia-se numa relação das variáveis risco retorno. 

Notou-se a existência de um grande número de categorias e ou classificações dos 

fundos de investimentos apresentadas pelos órgãos brasileiros de regulamentação, sendo elas 

a CVM; Bovespa e Anbid, Pavani (2009) além de abordar esse assunto fez referências sobre 

essa quantidade de classificações dos fundos de investimentos e destaca a dificuldade para o 

investidor entendê- las, além de não ajudar a desenvolver o setor. 

Vale ressaltar que neste estudo fizeram-se outras classificações, sendo que se 

levou em consideração o perfil do investidor, ilustrado e comentado no item 2.4.3 perfil do 

investidor. 

 

 

2.3.3 Agentes Envolvidos no Mercado de Fundos de Investimentos Brasileiro 
 

 

Observa-se que o mercado de fundos de investimentos brasileiro apresenta um 

modelo genérico, em que descreve o funcionamento desse mercado. Os agentes envolvidos 
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nesse sistema são: Instituição administradora; a Instituição gestora; a Instituição 

controladora/auditoria e a Instituição custodiante, diante disso, a figura 3 demonstra esse 

sistema, para maiores informações consultar o site da Anbid. 

 

Instituição Administradora Instituição Gestora

Fundo de Investimento

Instituição Controladora/ Auditoria Instituição Custodiante  

Figura 3 – Agentes Envolvidos no Mercado de Fundos de Investimentos Brasileiros 
Fonte: Associação Nacional dos Bancos de Investimento (2008)  

 

Esse modelo do sistema de funcionamento do mercado de fundos de investimento 

é composto pelo fundo de investimento, o elemento central, a Instituição Administradora, 

empresa que administra o fundo de investimento, Instituição Gestora, profissional de carteira 

de fundo de investimentos, podendo ser pessoa física ou jurídica, com autoridade para 

comprar ou vender valores mobiliários por conta do fundo; Instituição Controladora/ 

Auditoria, executa o exame analítico da escrituração contábil do fundo, realizada de forma 

independente e sem nenhum vínculo permanente com a fundo/empresa e a Instituição 

Custodiante, instituição no Brasil, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a prestar 

serviços de custódia (BOVESPA, 2008). 

Na figura 3 apresentam-se os agentes que integram o sistema de funcionamento 

do mercado de fundo de investimento brasileiro em acordo com os órgãos competentes do 

mercado ANBID e CMV. 

 

 

2.4 Perfil do Investidor 
 

Esta subseção foi dividida em três partes, na primeira parte apresentaram-se os 

conceitos e definições de investidor, na segunda a diferença entre consumidor e investidor e 

finalizando as classificações do perfil do investidor. 
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2.4.1 Investidor 
 

 

Considerando-se que Ceretta e Costa Júnior (2000) comentaram um fato relevante 

na avaliação de desempenho dos fundos de investimentos -  só tem sentido se forem 

conhecidos os objetivos dos investidores nessa análise, então faz-se justo as definições 

apresentadas pelos mercado financeiro e os meios acadêmicos a respeito do investidor. 

Salienta-se a necessidade da semântica de investidor, com o intuito de se conhecer 

o significado da palavra, portanto, adotou-se definições colhidas em dicionários e literatura 

específica da área de finanças. Os dicionários são um conjunto de palavras de uma 

determinada língua ou determinada área de estudo que contém várias informações 

organizadas segundo regras preestabelecidas (DALEFI, MARTINS; PAMPLONA, 2008). 

De acordo com Houaiss (2001, p. 257), investidor é “(o) que investe. Investir 1-

atirar-se em; atacar. 2- aplicar (esforços, recursos etc.). 3- dar ou tomar posse em cargo”. Já 

Duarte (2005), define o investidor como portador de ações, títulos, debêntures e outras formas 

de participação em uma organização com fins lucrativos. 

Cavalcante; Misumi e Rudge (2009, p. 93) definem o “investidor como um agente 

econômico superavitário (doador de recursos) que realiza investimentos em ativos financeiros 

através de instituições financeiras das negociações”. 

Para um maior entendimento de investidor, apresentou-se a semântica desta 

palavra, porém o mercado financeiro disponibiliza duas definições: a primeira é o indivíduo 

ou instituição que aplica recursos nos diferentes mercados, mercado financeiro, mercado de 

capitais, no mercado de commodities, no mercado de arte, com a expectativa de ganhos 

financeiros (aluguéis, juros, ganhos de capital).  E a segunda definição sendo uma pessoa 

física ou jurídica, ou entidade de investimento coletivo, que utiliza os serviços de um 

participante de negociação para realizar suas operações nos ambientes de negociação ou de 

um agente de custódia para a custódia de seus ativos. (BOVESPA, 2008). 

O investidor tem como atividade a aplicação de recursos em títulos, ativos 

financeiros, derivativos, imóveis e outros investimentos, para obter ganho econômico ou 

financeiro ao qual ele atribui valor (CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2009).  
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Encontra-se no mercado de capitais o termo especulador, oriunda de investidor 

especulador, segundo Cavalcante; Misumi e Rudge (2009) o investidor especulador é um 

investidor mais profissionalizado, que compra ou vende títulos, valores mobiliários, ativos, 

derivativos ou commodities, procurando aproveita-se das oscilações nos preços para realizar 

lucros, sem cometer atos ilegais. 

Segundo Bodie e Merton (2002, p. 260) “os especuladores são definidos como 

investidores que assumem posições que aumentam a exposição a certos riscos na esperança de 

aumentar sua riqueza”. 

Vale dizer, que a atividade do especulador é importante para a formação dos 

preços das ações e dos ativos financeiros e commodities submetidos às cotações nos mercados 

de risco, pois é o especulador que compra diferentes tipos de riscos, em busca de resultados 

positivos a curto prazo (CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2009). 

 

 

2.4.2 Consumidor e Investidor suas Diferenças 
 

 

Fez-se necessário apresentar as diferenças existentes entre a figura do consumidor 

e da figura do investidor, diga-se que as finanças modernas incorporaram teorias de economia, 

nas quais o consumidor é um dos agentes centrais, entre essas teorias estão a teoria do 

comportamento do consumidor, em que se baseia na premissa de que consumidores 

maximizam a utilidade sujeita a uma restrição orçamentária (PINDYCK; RUBINFELD, 

2006). 

Outro ponto importante a se ressaltar nas diferenças - mesmo que pequenas - entre 

investidor e consumidor, são que ambos adotam a prática de compra de produtos e serviços 

das organizações. 

Segundo Duarte (2005, p. 201), consumidor é: “comprador ou usuário de bens ou 

de serviços. Pessoa física ou jurídica adquirente de produto para uso próprio”. Destaca-se 

também a definição de consumidor no artigo segundo da lei n° 8.078, de 11.09.90 no Código 

de Defesa do Consumidor “é toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final”. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2008). “Consumidor o que 

consome, que(m) compra para usar”. (HOUAISS, 2001). 



 42 

Em sua tese de doutorado, Macedo faz uma analogia das três premissas básicas 

das preferências das pessoas no que tange a teoria do consumidor com o investidor, 

apresentado no quadro 4. (MACEDO, 2003). 

 

Quadro 4 -Analogia entre o Consumidor e o Investidor 
Consumidor Investidor

1

As preferências são completas: dois consumidores poderiam

comparar e ordenar todas as cestas do mercado, para quaisquer das

cestas A e B, um consumidor preferirá A em vez de B, B em vez de

A, ou estaria igualmente satisfeito (indiferente) em relação a ambas.

As preferências são completas: dois investidores poderiam comparar
e ordenar todos os portfolios de investimentos, para quaisquer
portfolios A e B, um investidor preferirá A em vez de B, B em vez
de A, ou estaria igualmente satisfeito (indiferente) em relação a
ambas.

2
As preferências são transitivas: se um consumidor prefere a cesta A
em vez de B e prefere B e m vez de C, logo também prefer A em vez
de C.

As preferências são transitivas: se um investidor prefere o portfolio 
A em vez de B e prefere B e m vez de C, logo também prefer A em
vez de C.

3
As mercadorias são desejáveis: cosumidores preferem levar uma
quantidade maior de uma mercadoria.

Os retornos são desejáveis: investidores sempre preferem portfolios 
com maior retorno esperado e maior segurança  

Fonte: Macedo (2003, p. 30-31) 

 

Elucidam-se as preferências do consumidor e do investidor de maneiras muito 

próximas, mas, no tocante aos retornos desejáveis, percebe-se uma diferença: o consumidor 

tende a atingir um ponto de máxima satisfação (em quantidade) dos bens adquiridos, ou seja, 

quando um consumidor deseja a compra (hipotética) de uma barra de chocolate e, 

simultaneamente, eleva-se de classe (de D para C) aumentando seu poder de compra, logo  

comprará quantidades maiores deste produto. Essa quantidade terá um limite, visto que o 

consumidor atingirá uma quantidade em que as barras de chocolate atingirão seu grau máximo 

de satisfação e também sua restrição orçamentária. No caso do investidor, cujo desejo é o 

maior retorno esperado, não existe limite para esse ganho levando em consideração portfolios 

com o mesmo grau de risco, ou seja, o investidor não tem limites para saciar seus ganhos. 

Definidos e diferenciados investidor de consumidor, utilizar-se-á como referência  

nesta pesquisa a palavra investidor, pois todo o mercado financeiro - de uma maneira geral - 

utiliza da palavra investidor para o indivíduo ou organização (física ou jurídica) que 

adquire/compra, vende e aplica em investimentos no mercado financeiro. 
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2.4.3 Perfil do Investidor 
 

 

Nesta parte elucidou-se a descrição básica e concisa da figura do investidor, como 

dito e demonstrado nos precedentes o investidor é um dos agentes principais neste cenário 

mercadológico. 

Parte-se do conceito do investidor especulador, sendo que é o indivíduo que 

compra ou vende um título ou outros produtos financeiros, procurando obter resultados 

positivos em curto prazo de tempo. No processo de compra ou venda dos produtos financeiros 

o investidor depara-se num processo de escolha, questionando-se em que ou em qual/quais 

produtos deve ou deverá comprar ou vender, além de outras questões importantes, por 

exemplo: qual o montante financeiro destinado aos imóveis, aos ativos de renda fixa, pois 

conforme comentam Cavalcante; Misumi e Rudge, (2009, p.  203) “ninguém se importa mais 

com o capital de um investidor do que ele mesmo; cabe ao investidor, com exclusividade, a 

decisão final sobre o que fazer com seu dinheiro”. 

Nesse processo de decisão de compra ou venda dos produtos os investidores 

deparam com escolhas baseadas em suas preferências, sendo que, a preferência pode ser por 

um investimento mais arriscado (menos seguro) ou menos arriscado (mais seguro). Portanto, é 

muito importante o processo de tomada de decisão principalmente porque as preferências 

podem não ser iguais e uniformes entre os investidores, ou seja, cada investidor tem um tipo 

de preferência por determinado produto financeiro. 

Assaf Neto (2005, p. 323) reforça com o comentário de que “a preocupação maior 

nas decisões de investimentos em situações de incerteza é expressar as preferências do 

investidor em relação ao conflito risco/retorno inerente a toda alternativa financeira”. 

Conforme discorrem Pindick e Rubinfeld (2006, p. 138) “para observar se o fato 

de que a maioria das pessoas tem aversão a situações arriscadas durante a maior parte do 

tempo, basta ver como as pessoas se protegem contra riscos adquirindo seguros”. 

A Teoria Comportamental considera o caráter psicológico dos investidores no 

processo de tomada de decisão, supondo que investidores não são totalmente racionais e usam 

regras heurísticas e práticas e as decisões são afetadas por preferências e crenças. Outra teoria 
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que cita o comportamento do investidor é a Teoria de Mercados Eficientes, presumindo-se 

que o investidor é racional e avesso ao risco (AGUIAR; MOURA; SOUZA, 2008). 

Outro ponto importante no processo de tomada de decisão do investidor é quando 

o mesmo realiza uma operação especulativa, na qual assumi o risco de negócio 

(CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2009). Sendo assim, investidores podem ser avaliados 

por sua aversão ao risco, uma vez que risco é probabilidade de perigo segundo Houaiss 

(2001), transferindo para em termos financeiros risco é uma probabilidade de perda 

monetária.  

Assaf Neto (2005, p. 323) comenta que “a postura de um investidor em relação ao 

risco é pessoal, não se encontrando uma resposta única para todas as situações”. Como dito 

anteriormente, quando um indivíduo, no papel de investidor, se encontra num processo de 

tomada de decisão em optar por fazer ou não um investimento, terá que analisar os fatores do 

grau de tolerância ao “risco” e os “retornos” exigidos. Por exemplo: o quanto de risco que um 

investidor irá assumir vai depender do retorno esperado, ou seja, quanto maior o risco 

assumido, maior o retorno esperado (LEMES JÚNIOR; MIESSA; MUSSI, 2005). 

Neste estudo, investidor é um indivíduo racional que compra, vende e aplica em 

investimentos, possui aversão aos riscos e preferências que se apóiam nos maiores retornos 

esperados. Quando um gestor financeiro realiza um investimento estará assumindo riscos, 

pois os investidores não se comportam da mesma forma em relação as situações arriscadas, 

sendo que pessoas mais agressivas realizam investimentos com menor receio de perdas 

(LEMES JÚNIOR; MIESSA; MUSSI, 2005). 

A vista disso, é importante salientar o comportamento do investidor em relação ao 

risco, pois diferentes investidores podem ter decisões iguais ou opostas no mesmo processo de 

tomada de decisão, exemplificando: pessoas mais arrojadas costumam fazer seus 

investimentos pessoais com o menos receio á perdas (LEMES JÚNIOR; MIESSA; MUSSI, 

2005). 

Já os indivíduos que preferem a incertezas, têm tendência a preferir uma renda 

incerta, mesmo que o valor da renda esperada seja menor do que a renda certa. Outra 

interpretação: nas pessoas neutras em relação a riscos está à utilidade marginal, que mede a 

satisfação adicional obtida pelo consumo de uma unidade adicional de determinado bem, é 

constante, ou seja, a utilidade marginal de produto para algum indivíduo se mantém constante 

de acordo com o aumento da quantidade do produto que já possui. (PINDYCK; 

RUBINFELD, 2006). 
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Em seus estudos, Markowitz (1952) apresenta uma relação dos riscos e retornos, 

através de uma proposta da diversificação dos ativos. Segundo Bodie e Merton (2002, p. 267) 

a “diversificação significa portar quantidades similares de ativos de múltiplo risco em vez de 

concentrar todos os investimentos em um só”. Já Sharpe (1964), quando elabora seu modelo- 

o CAPM - estipula que todos investidores são avessos a situações arriscadas, ambos 

demonstram a importância da análise do risco em função do retorno. 

A figura 4 demonstra o comportamento do investidor em três situações 

relacionadas ao risco em função do retorno esperado: aversão ao risco, indiferença ao risco e 

tendência ao risco. 

Aversão ao Risco

R
E
T Indiferença ao Risco
O
R
N
O Tendência ao Risco

x1 x2 RISCO  

Figura 4 - Gráfico do Comportamento do Investidor na Relação Risco e Retorno 
Fonte: Lemes Júnior; Miessa e Mussi (2005, p. 126) 

 

Analisa-se e interpreta-se o gráfico da figura 4 de modo que o investidor que tem 

aversão ao risco exige um retorno maior, demonstrado na reta de aversão ao risco, uma reta 

ascendente. Os investidores indiferentes ao risco não se importam e não se preocupam com o 

retorno esperado, sendo uma linha paralela ao do risco, aumenta-se o risco e o investidor 

mantém o mesmo resultado, verifica-se esta observação quando se passa da posição x1 para a 

posição x2, ocorre um aumento nos valores do risco e o valor do retorno esperado permanece 

inalterado. 

O investidor mais agressivo ou arrojado, com tendência á situações arriscadas, 

tem menos receio ás perdas, percebe-se esta consideração verificando no gráfico do 

comportamento do investidor as mudanças das observações x1 para x2 no eixo do risco, no 

caso do investidor com tendência ao risco conforme aumenta o risco de x1 para x2 o retorno 

esperado exigido diminui. 
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Como dito nos precedentes, Sharpe (1964) adota em seu estudo que todo 

investidor é avesso ao risco, ou seja, quanto maior é o risco, maior deverá ser o retorno 

esperado. Destaca-se que este estudo não tem como objetivo principal analisar o 

comportamento dos investidores em função do risco e retorno, mas apresenta o estudo do 

perfil do investidor porque indivíduos têm preferências diferentes em relação aos 

investimentos a serem executados. 

Assim sendo, é imprescindível apresentar a definição da classificação do perfil do 

investidor de acordo com os meios profissionais.  Esta pesquisa apóia-se em uma definição 

conceitual mercadológica, deste modo, o perfil do investidor pode ser agressivo; moderado ou 

conservador em relação ao risco. Portanto, o Quadro 5 apresenta o perfil dos investidores de 

acordo com a definição conceitual apresentada pela Bovespa (2008), sendo assim: 

Quadro 5 -Perfil do Investidor 

Perfil Característica do investidor Investimento em Ativos Preferência do Investidor

Agressivo
Investidor ou fundo de investimento que
procura aplicações com maior risco e com
retornos mais elevados ao longo do tempo 

com risco mais alto
por esse tipo de
investimento

Moderado

Investidor ou fundo de investimento que
procura aplicações com risco moderado e
com retornos relativamente estáveis ao longo
do tempo

com risco médio obter uma segurança
moderada no mercado

Conservador
Investidor ou fundo de investimento que
procura aplicações com menor risco e com
retornos mais estáveis ao longo do tempo

com risco mais baixo
obter uma segurança alta 
no mercado 

 
 

Fonte: Bovespa, 2008. Adaptado pelo autor 

 

O quadro 5 apresenta um sumário da classificação do perfil do investidor 

difundido no mercado brasileiro de fundos de investimentos tendo como fonte a BOVESPA, 

levando-se em consideração as preferências dos investidores em relação ao risco. 

Cavalcante; Misumi e Rudge (2009) classificam os perfis dos investidores  em 

função da composição de uma carteira de investimento, apresentado no quadro 6, com 

algumas diferenças do apresentado pela Bovespa, representado no quadro 5. 
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Quadro 6 -Perfil do Investidor em Relação á Composição de uma Carteira 

Tipo Característica do investidor Composição da Carteira
50% em imóveis, seguros, ouro, poupança, títulos federais
40% de títulos de renda fixa
10% em ações Blue Chips  ou de segunda linha
40% em títulos de renda fixa de alta liquidez
30% em ações especulativas e operações alavancadas
30% em ações de companhias de primeira linha
10% em títulos de renda fixa de alta liquidez
40% em ações especulativas e operações alavancadas
50% de ações de alta liquidez

Conservador procura preservar o capital

Agressivo
não hesita nas decisões; busca
performance

Arrojado (ou especulador) procura ganhar dos indicadores
 

Fonte: Cavalcante; Misumi; Rudge (2009, p. 204). Adaptado pelo autor 

 

Percebe-se que a classificação do perfil do investidor apresentado por Cavalcante; 

Misumi e Rudge (2009) apresentam algumas semelhanças à apresentada e difundida pela 

Bovespa, órgão intermediador e auxiliar do mercado de clearings (designa instituições que 

prestam serviços de compensação e liquidação de operações realizadas em bolsas e mercados 

organizados), líder na América Latina em negociações. A classificação apresentada pela 

Bovespa apresenta o perfil do investidor em relação as suas preferências levando em 

consideração o risco do ativo ou da carteira, já a classificação proposta no quadro 6 apresenta 

as características do investidor em relação a composição da carteira. 

Vale dizer que a tipologia dada, em cada classificação apresentada, a cada perfil 

do investidor são diferentes, mas percebe-se que as classificações levam em considerações os 

fatores referentes aos riscos., vale dizer, que estão sendo referenciadas, nesta fase, as 

classificações do perfil do investidor.  

A Bovespa apresenta os investidores com perfil agressivo, moderado e 

conservador, já Cavalcante; Misumi e Rudge (2009) destacam-se os perfis conservador, 

agressivo e arrojado. Percebeu-se dois perfis de investidores diferentes o moderado e o 

arrojado, a diferença entre os perfis adotando-se a semântica das palavras são: no perfil 

moderado 1- conter-se; reprimir; 2- regular; 3- controlar-se e no perfil arrojado 1- ousado, 

inovador 2 – arriscado (HOUAISS, 2001). 

Notou-se que a diferença entre os perfis moderado e arrojado são claras e existe 

uma pequena diferença entre o perfil agressivo e arrojado, e verifica-se uma pequena 

diferença na composição da carteira, verificando o quadro 6. Portanto, este estudo determinou 

que as classificações conceituais dos perfis dos investidores concedidas pela Bovespa foram 

aceitos como referência. 
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2.5 Administração do Risco e Retorno 
 

 

Esta subseção do capítulo Revisão Teórica foi dividida em quatro partes, sendo 

que a primeira contempla as definições e conceitos de Risco; a segunda com o subtítulo 

Definições e Conceitos de Retorno ; já a terceira desenvolve-se com modelos e métodos de 

cálculos de desempenho de risco e de retorno aplicados em finanças e encerrando com os 

modelos de métodos de avaliação desempenho de um ativo e de mais de um ativo, carteiras, 

aplicados em finanças. 

Como o foco deste estudo foi à verificação da classificação dos fundos de 

investimentos propagados no mercado brasileiro de capitais e sabe-se que os fundos de 

investimentos são compostos por títulos de renda fixa, renda variável ou as duas rendas 

simultaneamente, convém explorar os conceitos de risco e retorno, pois estudos mostram que 

os modelos desenvolvidos para se avaliar determinados investimentos são alicerçados nestes 

conceitos, além de outros motivos, podendo-se citar que os investidores não se comportam da 

mesma maneira em situações de risco. Convém lembrar que são utilizadas diversas formas de 

medir-se o risco, bem como diferentes são as conclusões (BRIGHAM; GAPENSKI; 

EHRHARDT, 2001). 

 

 

2.5.1 Definições e Conceitos de Riscos 
 

 

No campo de estudo das finanças destacam-se os estudos sobre o comportamento 

do investidor em relação ao risco e retorno. Propõe-se que os indivíduos não são cem por 

cento racionais durante cem por cento do tempo, e são observadas as atitudes em relação ao 

risco (BRIGHAM; GAPENSKI; EHRHARDT, 2001). 

Risco é probabilidade de perigo segundo Houaiss (2001). Para Duarte (2005) o 

risco é possibilidade, probabilidade ou proximidade de perigo causado por acontecimento 

eventual e incerto, porém previsível, capaz de provocar danos pessoais, materiais ou prejuízos 

econômicos e financeiros. (DUARTE, 2005).  
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2.5.1.1 Definições e Conceitos de Risco em Termos Financeiros 
 

 

Para Cavalcante; Misumi e Rudge (2009) que definem risco segundo os termos do 

dicionário, risco é uma perda financeira ou dar-se mal com um investimento. Sandroni (1994) 

define risco como a “condição própria de um investidor, ante as possibilidades de perder ou 

ganhar dinheiro”. 

Deve-se considerar a distinção entre risco e incerteza, pois a incerteza existe 

sempre que não se souber o que irá acontecer e o risco é uma incerteza que importa, portanto 

toda situação de risco é uma incerteza, mas poderá haver incerteza sem risco (BODIE; 

MERTON, 2002). Outra importante definição de risco é situação de incerteza por 

desconhecimento do resultado ou existência de dúvidas quanto a um empreendimento. 

(DUARTE, 2005). 

Levando-se em consideração as definições e conceitos sobre o risco, leva-se à 

reflexão da necessidade de medi- lo. Mensurar o risco, em termos financeiros, auxiliará o 

gestor, investidor ou indivíduo, no seu processo de tomada de decisão. 

Vale dizer que permite que o indivíduo /investidor visualize, em termos 

quantitativos, o quanto pode ser arriscado tomar certa decisão ou o quanto irá custar à decisão 

errada ou ainda o quanto irá ganhar numa decisão correta no tocante a ativos financeiros. 

Outro fator importante relacionado ao risco é sua identificação, consistindo em 

descobrir quais as exposições ao risco mais importantes para uma unidade em análise, seja 

uma organização ou um indivíduo (BODIE; MERTON, 2002).  

 

 

2.5.1.2 Tipologia dos Riscos 
 

 

Na literatura pode-se encontrar uma série de definições relacionadas a risco, e no 

que tange a disciplina de finanças, o risco pode ser considerado como a possibilidade de perda 

financeira (GITMAN, 2004). São de conhecimento e objeto de estudos dos financistas os 

seguintes tipos riscos: risco operacional; risco financeiro que são específicos de empresas; 

riscos de taxas de juros; riscos de liquidez; riscos de mercado, específicos dos acionistas; 
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riscos de evento; riscos de câmbio; riscos de poder aquisitivo e riscos de tributação, são das 

empresas e dos acionistas (GITMAN, 2004). 

Os riscos financeiros podem ser subdivididos e subcategorias de riscos, o quadro 

7, segundo Cavalcante; Misumi e Rudge (2009) apresentam-se classificações de riscos 

relacionadas a aplicações financeiras. 

Quadro 7 – Classificação dos Principais Tipos de Riscos 

 
O risco de um investimento está relacionado a diversos fatores como foi descrito 

nos precedentes, é uma situação de incerteza e o importante para os investidores é a sua 

administração, sendo que o processo de administração do risco é uma tentativa sistemática de 

analisar e gerir o risco (BODIE; MERTON, 2002). 

 Segundo Bodie e Merton (2002) existem quatro técnicas disponíveis para reduzir 

o risco, sendo elas: 

Tipo Sub-riscos Explicações 

risco da taxa de juros 
1) Possibilidade de perda, decorrentes da flutuação adversa 
do valor de ajuste diário de mercado de portfólio financeiro 
necessário para liquidação 

risco de capital 
2) Possibilidade de perdas, em função de flutuação 
desfavorável do valor dos ativos, valores mobiliários ou 
qualquer outro instrumento utilizado pelo mercado 

risco cambial 
risco de commodity  

risco de inadimplência  
risco de deterioração de crédito 

risco de garantia real 

Legal 

Possibilidade de perda em caso de situações envolvendo 
modificações na legislação ou no regime tributário a qua se 
submetem as aplicações financeiras. São ainda riscos legais 
julgamentos desfavoráveis em situações contratuais, 
compromissos em contratos omissos, mal redigidos ou sem 
amparo legal. Assinaturas em contratos por pessoas que não 
representa a instituição, não-execução de garantias, 
informalidade na execução de ordens de compra e venda de 
investimentos, estão entre as principais situações de risco 
legal. 

Individual 
Risco aceito por um investidor, depois de avaliar as 
condições de liquidez, rentabilidade e segurança do 
investimento que realizou. 

Soberano 

Risco legal, ou político, de liquidação e de outros riscos 
relacionados com transações com títulos públicos de um 
país. Quando relacionado a transações internacionais, 
denomina-se risco de país ou risco geográfico. 

Mercado 

 

Possibilidade de Pagamento por parte: a) do tomador de 
recurso, ou b) do emitente de um título de crédito; c) do 
comprador a prazo. 

3) Possibilidade de perdas, decorrentes da má utilização de 
instrumentos financeiros, como hedge e swap, diversificação 

Crédito 

Fonte: Cavalcante; Misumi e Rudge (2009, p. 197-198) Adaptado pelo autor 
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• Evitação do risco; 

• Prevenção e controle de perdas; 

• Retenção do risco, absorver o risco e cobrir as perdas com os próprios 

recursos, 

• Transferência do risco, seguindo os métodos de hedging, seguro e 

diversificar.  

O método hedging é uma estratégia pela qua l investidores com intenções 

definidas procuram cobrir-se do risco de variações de preços desvantajosas para seus 

propósitos (BOVESPA, 2009), o método seguro significa pagar um prêmio para evitar perdas 

e o método da diversificação é distribuir quantidades similares de ativos de múltiplos riscos 

em vez de concentrar tudo em um só (BODIE; MERTON, 2002).  

Portanto, no presente estudo dois tipos de riscos serão pautados: o risco 

sistemático ou não diversificável e o risco não sistemático ou diversificável, apresentados e 

esclarecidos no quadro 8. 

Quadro 8 - Risco Diversificável e não Diversificável 

Tipo Fatores Explicações Tipos de Eventos
Sistemático ou não
diversificável

Fatores de mercado
Eventos que afetam todas às
empresas. 

Guerra; súbita elevação da inflação; etc.

Não Sistemático ou
diversificável

Fatores de segmento
de mercado

Eventos que afetam apenas
uma empresa ou um grupo
de empresas. 

Greve; perda de um grande fornecedor;
perda de um grande cliente; etc.

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os riscos sistemáticos ou não diversificável são relacionados ao mercado 

financeiro, precisamente ao mercado de capitais e câmbio. Os riscos sistemáticos referem-se a 

eventos que afetam todas as empresas e são atribuídos aos fatores de mercado, como por 

exemplo: guerra, uma súbita elevação da inflação e outros eventos que não estão diretamente 

relacionados a um ou mais títulos do mercado financeiro. Já os riscos não-sistemáticos ou 

diversificável referem-se somente aos riscos que afetam diretamente um ativo ou um grupo de 

ativos, já que os mesmos podem ser minimizados pela diversificação de ações e atribuídos a 

eventos relacionados diretamente á empresa, tais como: greves, ações judiciais e perda de um 

grande cliente. (GITMAN, 2004; PINDYCK; RUBINFELD, 2006; BRIGHAM; GAPENSKI; 

EHRHARDT, 2001). 
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2.5.2 Definições e Conceitos de Retorno 
 

 

Apresentaram-se os conceitos e definições de riscos, faz-se necessário apresentar 

conceitos sobre retorno, pois numa análise de investimentos devem-se analisar os riscos e os 

retornos. Downes (1991, p. 374) define que o “retorno em finanças e investimentos são lucros 

com ações ou em investimentos de capital, geralmente expressos em índices percentuais 

anuais”. (Tradução do autor). Para Gitman (2004, p. 184), “o retorno é um ganho ou perda 

total sofrido por um investimento em certo período”. Houaiss (2001) descreve retorno como 

“1) regresso, volta; 2) repetição de um fenômeno; 3) recompensa, resultado; 4) resposta, 

réplica. 

Sabe-se que um indivíduo ou uma organização gasta valores monetários no 

sentido de investir, sendo que, o dinheiro gasto ou investido num tempo zero com a 

expectativa de ganhar mais dinheiro no futuro. Portanto, o conceito de retorno oferece aos 

investidores uma forma conveniente de expressar o desempenho financeiro de um 

investimento, lembrando-se que há a possibilidade de se conhecer o tempo de ocorrência 

(timing), desse retorno (BRIGHAM; GAPENSKI; EHRHARDT, 2001). 

Existem diversos tipos e nomenclaturas de retorno para que as organizações ou 

investidores ou agentes fiscais possam avaliar os desempenhos dentro de um determinado 

período de tempo, dentro deles estão: o retorno sobre as vendas (ROS); retorno sobre ativos 

(ROA); retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) quando se analisa a lucratividade de uma 

organização; retornos absolutos; retornos percentuais; retornos acumulados; retorno esperado; 

retorno médio de ações e retornos livres de risco. 

 

 

2.5.3 Modelos e Métodos de Cálculos de Riscos e Retornos 
 

 

Quando se  utiliza uma ou mais variáveis para análise num processo de tomada de 

decisão, seja para um investimento ou para um estudo mercadológico, existe a necessidade de 

mensurá- las, individualmente ou em conjunto. Assim sendo, na seqüência apresenta-se uma 

exposição dos métodos e modelos utilizados para se mensurar riscos e retornos de um ou mais 

ativos financeiro. Tais processos são decorrentes de vários estudos da disciplina de finanças. 
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A utilização das ferramentas estatísticas com o propósito de se mensurar o risco e 

retorno de um ativo ou de uma carteira de ativos e de outras medidas, tais como: o risco 

sistemático, foi desenvolvido ao longo dos tempos em muitos estudos. Este fato deu-se em 

ocorrência do célebre trabalho de Harry Markowitz, realizado no ano de 1952, “Portfolio 

Selection”, em que se considerava que os riscos que um investidor sofreria em um ativo único 

poderiam ser minimizados utilizando-se da escolha de uma carteira de ativos (MARKOWITZ, 

1952). Markowitz abriu espaço para muitos outros estudiosos discutirem sobre a relação risco 

e retorno de ativos. 

Segundo Macedo (2003), Markowitz considerou o retorno como desejável e a 

variância como indesejável, sendo que todo investimento apresenta um retorno esperado e 

uma variância de possíveis resultados em torno deste retorno esperado. 

 

 

2.5.3.1 Cálculo do Retorno 
 

 

A pesquisa apresenta métodos tradicionais utilizados para mensurar o risco e o 

retorno de um ou mais ativos em um determinado espaço de tempo, isoladamente ou não. 

Para utilizar indicadores de desempenho dos fundos de investimentos como 

parâmetro para a análise de clusters desta pesquisa, destaca-se uma das medidas de 

desempenho mais simples que é a taxa de retorno realizada, calculada como o valor da cota na 

data t dividida pela cota no tempo t – 1 subtraindo-se de uma unidade (1), demonstrada no 

capítulo da metodologia, na seqüência (VARGA, 1999; 2001). 

Obtém-se o retorno médio de um ativo  de diferentes formas. Uma destas maneiras 

é calculando-se a média aritmética através da qual  pode-se obter o retorno médio de um 

determinado período de tempo, a outra forma usando-se a média geométrica,  assim foi 

definida por Varga (2001, p.  218): “a média geométrica é financeiramente consistente quando 

se trata de reconstruir o retorno de todo o período mas, se procuramos o retorno esperado de 

um período intermediário, a média aritmética é a estatística correta”. Nessa afirmação, Varga 

(2001) coloca uma nota, sendo que isso só será válido supondo que a taxa de retorno de cada 

período seja independente da taxa de retorno de outros períodos e tenha sempre a mesma 

distribuição de probabilidade. 
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Markowitz (1952) expressa o retorno total da carteira como sendo uma somatória 

dos retornos individuais multiplicados pelo valor da fração do título de renda fixa ou variável 

do valor total da carteira- ou seja, uma média ponderada dos retornos, conforme demonstra a 

equação 1: 

Equação 1 ?? =  ? ????. ??????
??=??  

 
 

Sendo que: 

R – Retorno total da carteira; 

Ri – é o retorno da ação; 

Xi – e a fração da ação no total da carteira (peso). 

Outra discussão dos investidores são as taxas de retornos esperados, definidas por 

Bodie e Merton (2002) como sendo a soma de todos os resultados possíveis de cada taxa de 

retorno possível multiplicada pela respectiva probabilidade de sua ocorrência, portanto: 

Retorno esperado = Soma de (probabilidade de retorno) x (retorno possível). 

Equação 2 

 
Sendo que: 

 = retorno esperado; 

 = probabilidade de retorno; 

 = retorno possível. 

 

 

2.5.3.2 Cálculo do Risco 
 

 

Na estatística clássica o desvio padrão é a maneira usual de representar a 

dispersão de uma distribuição normal, ou seja, no caso de uma distribuição normal, a 

probabilidade de observar um retorno acima ou abaixo da média por certo montante depende 

do desvio padrão (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002). 
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 Utiliza-se do cálculo do desvio-padrão para calcular-se o risco de um ativo num 

determinado período de tempo (VARGA, 1999; 2001). 

 No caso de títulos calcula-se o desvio-padrão e a variabilidade dos retornos 

esperados. (LEMES JÚNIOR; MIESSA; MUSSI, 2005).  

O pioneiro a realizar o estudo do cálculo de risco de uma carteira, foi Markowitz 

(1952), mostrando matematicamente que o risco de um ativo pode ser minimizado quando 

analisado em conjunto com outros ativos. Destaca-se que o risco de um ativo não se comporta 

de maneira necessariamente semelhante (em termos de valores) se estiver isolado. 

Vale dizer que Markowitz (1952) adotou uma série de premissas para desenvolver 

este modelo. Uma das premissas afirma que o investidor é avesso ao risco, quando está num 

processo de decisão sobre dois portfolios de mesmo retorno decidirá pelo portfolio que tiver o 

menor resultado de risco. Outra premissa importante é que o investidor julga seu portfolio 

usando somente duas variáveis: o retorno esperado e a variância da taxa de retorno num 

determinado período. 

Sabe-se que uma das maiores contribuições proposta por Markowitz (1952) é o 

cálculo do risco de uma carteira, proposta na seguinte fórmula: 

Equação 3 ?? = ? .??
??=1 ? ??????. ??????

??=1 . ??  
 

 

Sendo: 

V – Variância; 

N – número de ativos individuais; 

sij – covariância entre os ativos i e j; 

X – percentual do ativo. 

 

Vale salientar que apesar dos cálculos utilizados por Markowitz (1952) para se 

encontrar os valores de risco e retorno de uma carteira, quando forem feitos em separado, 

propõem-se uma análise conjunta dos mesmos.  Mesquita e Figueiredo (2005) comentam 

além de dizerem que uma das maiores contribuições deixadas por Markowitz foi a 

diversificação, uma boa diversificação pode minimizar o risco em função do retorno. No 

tocante a uma boa diversificação, em que refere-se a composição de uma carteira de ativos, o 
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seu conjunto diminui o risco não sistemático, ou seja, utilizando-se do cálculo da correlação 

entre os ativos, pode-se obter-se uma relação de riscos entre os ativos da carteira inferior que  

o ativo separadamente. 

Além disso, o estudo de Markowitz contribui em outras áreas de estudo, citando-

se, por exemplo, os estudos de Kimura (2002), em que apresentou uma forma de aplicação 

dos conceitos do autor em empresas não financeiras, aplicados em empresa de produtos 

alimentícios (hipotético). Kimura aplica os conceitos da técnica de Markowitz, a diversificação, 

para estabelecer uma alocação ótima de investimentos nos diferentes produtos da empresa. 

 

 

2.5.3.3 Modelos de Cálculo de Risco/Retorno 
 

 

Sabe-se que o estudo proporcionado por Markowitz (1952) permitiu  novos 

estudos, dentre estes o de William F. Sharpe (1964). 

Sharpe (1964) apresentou um modelo em que é possível sintetizar a relação entre 

o risco e o retorno esperado, Capital Asset Prices Model (CAPM). Neste trabalho Sharpe 

(1964) descreve e identifica o risco sistemático, na qual é apresentado pelo ß, coeficiente beta. 

O beta é uma medida de risco de mercado que mede a extensão pela qual os retornos da ação 

movem-se em relação ao mercado. O coeficiente beta (ß) mede o risco sistemático do ativo 

que permanece estático no modelo. Salienta-se que este modelo não mede o risco total e sim 

um comportamento da taxa de retorno em relação ao risco de mercado. 

Machado e Armada (1997) comentam que “por ser relativamente simples e 

intuitivo, o CAPM tornou-se um modelo de grande aceitação e é vastamente utilizado, 

servindo de base às designadas medidas “tradicionais” de avaliação de performance”. 

Outro ponto importante desenvolvido por Sharpe (1964) foi o prêmio por risco, 

resultado do produto do preço de mercado pelo ß (beta). Outra contribuição foi a Security 

Market Line (SML), Linha de Mercado de Ativos, mostrando a relação entre a taxa de retorno 

esperada e o risco, ou seja, o beta, conforme figura 5. 

Vale dizer que toda relação entre duas ou mais variáveis apresenta uma função 

algébrica, portanto a fórmula desenvolvida para este gráfico é: 
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Equação 4 

 
Sendo que: 

 = retorno esperado de um título; 

ß = beta; 

 = retorno esperado do mercado; 

 = taxa livre de risco. 

Fonte: Ross; Westerfield e Jaffe (2002, 231) 

 

Q
Big

0 Pure rate of Interest Eri  
 

Figura 5 - Relação Risco e Retorno Esperado 

Fonte : Sharpe (1964, p. 440) 

 

O eixo horizontal da figura 5 significa a taxa requerida de retorno do investidor. O 

eixo vertical indica níveis alternativos de coeficiente que medem a sensibilidade da taxa de 

retorno dos ativos, ou seja, o beta (ß) - recurso importante para mudanças na variável dos 

ativos escolhidos então. Esta possibilidade sugere uma explicação plausível para implicação 

de que toda combinação perfeita e eficiente será correlacionada e interpretada na relação entre 

alguns ativos individuais que esperaram lucros e seu risco. Nesse caso, a diversificação 

permite ao investidor escapar de todos os riscos, exceto do risco que resulta de balanços em 

atividade econômica (SHARPE, 1965). (Tradução do autor). 

Dentro de uma análise gráfica, a Reta do SML apresenta um intercepto e uma 

inclinação, a Taxa livre de risco é o intercepto e o coeficiente de inclinação é igual retorno 

esperado do mercado menos a taxa livre de risco. (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002). 
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Vale dizer que a figura 5 apresenta uma relação do entre o risco e o retorno e 

mede a aversão ao risco do investidor, pois o mesmo não corre risco apenas por correr, para 

tanto, faz-se necessário algumas considerações, 1) os títulos federais como taxa fixa de juro e 

livre de risco, representada por Pure Rate of Interest na figura, risco de mercado igual a zero; 

2) um investimento muito arriscado, uma carteira de mercado de ações, com um risco médio 

de mercado, ß de 1,0 (BREALEY, MYERS; ALLEN, 2008). 

Interpretasse a SML quando o beta for igual a zero o retorno de mercado é igual a 

taxa livre de risco, quando o valor beta for 1 o retorno esperado do título é igual ao retorno 

esperado de mercado (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002). 

 Quando o beta variar, ou seja, não sendo nem zero e nem 1,0, o prêmio de risco 

de esperado varia proporcionalmente ao ß. Isso mostra que todos os investimentos devem 

estar situados ao longo da reta de mercado de capitais, a SML (BREALEY, MYERS; 

ALLEN, 2008). 

O prêmio de risco esperado das ações é igual ao ß vezes o prêmio de risco 

esperado do mercado (BREALEY, MYERS; ALLEN, 2008), 

 A equação da reta de mercado de títulos é, segundo Brigham; Gapenski e 

Ehrhardt (2001): 

Equação 5 

 
Legenda: 

 – Retorno requerido da ação; 

– Taxa de retorno dos títulos livres de risco (T-bonds); 

 – Taxa media requerida de Mercado de ações; 

 – Coeficiente beta. 

Verificou-se que as equações 4 e 5 são iguais, percebe-se apenas as diferenças nas 

interpretações entre os autores, mas o princípio é o mesmo. 

Mesquita e Figueiredo (2005) estudam estas duas teorias, as teorias de Markowitz, 

“Portfólio Selection” e a teoria de Sharpe, o CAPM, aplicando-as no mercado de ações 

brasileiras, no período entre julho de 1995 á junho de 2000 com o objetivo de encontrar 

diferenças significativas entre os modelos, concluiu-se que não existiam evidências de 

superioridade no desempenho de uma teoria em relação à outra, nem a despeito das 

simplificações adotadas por Sharpe, não retirando os méritos do modelo por ele desenvolvido. 

Amaral et al. (2004 a, 2004 b) utilizou o modelo de CAPM para estudar e avaliar 

o desempenho das carteiras de investimentos em fundos de pensão do mercado brasileiro no 
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período de janeiro de 1999 á março de 2001. O estudo concluiu que, ao utilizar o CAPM, os 

retornos reais superam os retornos estimados e ressaltou que os resultados indicaram uma 

diferenciação, quando se segmentavam os fundos de pensão por tamanho encontrou-se uma 

relação direta: os maiores fundos apresentam maiores taxas de retorno e, no geral, menores 

riscos. 

Antecedendo a apresentação dos métodos mais utilizados pelos financistas para se 

obter a relação entre o risco e o retorno faz-se necessário descrever dois estudos diferentes em 

finanças: os modelos condicionais e não condicionais. Os modelos não condicionais baseiam-

se no beta que por sua vez permanecem estáticos, sendo que o ß mede o risco sistemático do 

ativo e deriva do modelo CAPM desenvolvido por Sharpe, enquanto os modelos condicionais 

são classificados como betas variando ao longo do tempo, tomando como base os modelos 

mais complexos. (TAMBOSI; COSTA JUNIOR; ROSSETO, 2006).  

Vale dizer que Tambosi; Costa Junior e Rosseto (2006) fizeram um estudo mais 

profundo sobre os modelos condicionais testando-os e chegando a conclusão de que os 

modelos condicionais aumentam o poder de explicação, pois o CAPM estático (sem a 

inclusão da variável capital humano), não explica satisfatoriamente o retorno cross-sectional 

esperado dos mercados analisados. 

Outra importante contribuição de Sharpe (1966) apud Varga (2001) é conhecida 

por índice de Sharpe que indica o excesso de retorno médio do fundo por unidade de 

variabilidade histórica (desvio padrão). Observa-se neste modelo que Sharpe utiliza um ativo 

livre de risco, diferentemente do outro modelo cujo ativo é um benchmark. 

Sendo assim: 
Equação 6 ????= ?????  – ?????????  

 
 

Em que: 
 – Índice de Sharpe; 

 – retorno médio do fundo; 

 – retorno médio do ativo sem risco; 

 – volatilidade do fundo. 
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Varga (2001) demonstra a aplicação do índice de Sharpe usando de exemplos 

hipotéticos. Contemplando os pontos fortes e fracos do índice, convém ressaltar a relevância 

desse estudo. 

Seqüencialmente ao índice de Sharpe o estudioso Michael Jensen (1964), 

referenciando seus antecessores Markowitz e Sharpe, desenvolveu um outro modelo de 

precificação de ativos em situações de risco, testando empiricamente o mesmo. Para tal teste 

empírico utilizou-se de um banco de dados de 114 fundos americanos durante o período de 

dez anos, entre 1955 a 1964. O estudo se baseia no modelo CAPM. Este modelo, por sua vez, 

apresenta a seguinte equação: 

Equação 7 ?????? -  ?????? =  ???? +  ??. ??????? - ??????? + ??????  
Ou ???? = ??????? - ??????? - ???. ??????? - ??????? + ???????  
 

Em que: 

a j – alfa de Jensen mede o excesso de retorno obtido pelo fundo após o ajuste pelo 

risco sistemático; 

ß – risco sistemático; 

Rmt  – retorno médio do benchmark ; 

Rft – retorno do ativo sem risco; 

Rjt  – retorno médio do fundo; 

Ujt  – termo de erro. 

Machado e Armada (1997) comentam que Jensen desenvolveu uma medida de 

performance absoluta, traduzida pelo a  (alfa) da regressão baseada na versão ex-post do 

CAPM. 

Já o índice de Treynor, conhecido como IT, mede o excesso de retorno por 

unidade de risco sistemático, ao contrário do índice de Sharpe que usa o risco total  (VARGA, 

2001).  

Segundo Machado e Armada (1997), Treynor foi um dos pioneiros na análise da 

performance global, tendo incorporado simultaneamente em uma única medida, a 

rentabilidade e o risco (através do ratio que considera o retorno em excesso por unidade de 

risco sistemático). O IT tem a seguinte formula: 
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Equação 8 ???? = ?????  –  ????????????  
 

 

Sendo: 

IT – Índice de Treynor; 

U f – retorno médio do fundo; 

U sr – retorno médio do ativo sem risco; 

ß – risco sistemático. 

 

Na formula do IT, apresentada acima, Varga (2001) destaca em nota que o risco 

sistemático é o risco de mercado e que não pode ser diversificado.  

Modigliani e Modigliani (1997) propõem uma medida alternativa de desempenho 

de risco ajustado o Risk adjusted performance (RAP) também chamada e conhecida como 

M2, sendo que o RAP faz uma comparação no desempenho do portfólio após ser ajustado o 

risco. Varga (2001) faz uma explanação do M2 em seu trabalho, aplicando-o (assim como 

outros indicadores de performance) nos dez maiores fundos de ações brasileiros. Neste 

estudo, Varga (2001) comenta que o resultado obtido pelo indicador de desempenho M2 

cumpre um papel semelhante ao IS (índice de Sharpe). 

Utilizando-se do estudo de Gyorgy Varga  (2001), sobre indicadores de 

desempenho, comenta que o índice de Modigliani (M2) mostra o diferencial entre o retorno 

do fundo e do mercado após ajustar o retorno do fundo ao risco do benchmark, como se 

ambos tivessem a mesma volatilidade. Portanto, M2 é: 

Equação 9 


