
INDICADORES 
QUANTITATIVOS
DE FUNDOS 
Série sobre termos do mercado financeiro



1                     ÍNDICE DE SHARPE

 O Índice de Sharpe é um indicador de avaliação quantitativa de investimentos finan-
ceiros e devido a sua fácil interpretação e facilidade de calcular é o indicador mais utilizado 
em Fundos de Investimentos. Permite comparar Fundos da mesma categoria.
 
 Trata-se de uma medida de retorno ajustada ao risco que incorpora na sua constru-
ção o retorno esperado de um investimento, o retorno esperado de um ativo livre de risco 
e o desvio padrão (medida de risco total) do investimento. 
 
 Quanto maior for o Índice de Sharpe mais eficiente e melhor será o investimento 
para o investidor em termos de relação risco/retorno, maximizando a unidade de retorno 
auferido pela unidade de risco incorrido.

 Índice de Sharpe = Retorno da carteira - Taxa livre de Risco
                                          Desvio Padrão

  É preciso considerar que o indicador apresenta falhas à forma como podemos enten-
der o risco e calcular o retorno. Quanto melhor forem os dados que compõe o índice me-
lhor será o resultado. 
 
 O desvio-padrão é calculado com base em uma série histórica suficientemente longa 
de retornos, mas dependendo da janela de tempo utilizada o resultado pode ser afetado. 
 
 Considerar um período curto pode ser enganoso, já que não há dados suficientes 
para suportar uma boa análise, e uma janela muito longa poderão incluir dados que estão 
relacionados com outra realidade do mercado.
 
 Por meio desta análise é possível compreender o Índice Sharpe como uma boa forma 
de comparação entre fundos, mas que possui limitações.

 Avaliar uma carteira de investimentos não é uma tarefa simples. Muita gente, de 
forma equivocada, olha apenas para a rentabilidade do portfolio. Mas e o risco assumido? 
Neste e-book ensinaremos como avaliar a eficiência dos gestores de recursos através dos 2 
principais indicadores do mercado. São eles: Índice de Sharpe, Índice de Treynor.
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2                     ÍNDICE DE TREYNOR

 O índice de Treynor analisa a performance do portfólio independentemente da pre-
ferência de risco do indivíduo. O numerador representa o prêmio de risco que o investidor 
está ganhando naquele portfólio. Já o denominador representa o risco do portfólio. Obser-
ve a equação do índice:

TA = Ra - rf/ βa

 TA é o próprio índice de Treynor, Ra é o retorno da carteira analisada, rf o retorno 
da taxa livre de risco (pode ser representada pela Selic, por exemplo) e βa é a medida do 
rico sistêmico Beta.
  
 Quanto maior o índice de Treynor, maior será a maximização da performance do 
portfólio proporcionalmente  ao seu risco sistêmico.
 
 Vamos ilustrar o índice com um exemplo e avaliar se a estratégia apresentou um 
desempenho acima ou abaixo do mercado. 

 Suponha  que o retorno do ano mais recente foi de 12% e o beta de 1,2. Já o retorno 
de mercado no mesmo ano foi de 11% e a taxa livre de risco, 4%.  Observe os cálculos:
 
 Índice de Treynor da estratégia = (12% - 4%)/1,2 = 6,67%
 Índice de Treynor do mercado = (11%-4%)/1 = 7.00%
 
 Portanto, podemos concluir que a estratégia acima obteve um desempenho abaixo 
do mercado.
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A BR Advisors

 A BR Advisors é um dos seletos escritórios do gru-
po G20 da plataforma XP, composto por uma das mais 
qualificadas equipes de investimento do país.
 
 Além de um histórico de premiações, o escritório 
conta ainda com três filiais -RJ, BH e SP.
  
 As operações da BR são divididas em duas áreas: 
mesa de operações e distribuição de produtos finan-
ceiros e investimentos.
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