
PRONTO PARA DESISTIR?
A ATRAÇÃO DA INDEXAÇÃO
 
FILOSOFIAS DE INVESTIMENTO



 

 O que você vai 
 aprender 
 neste e-book?
 
	 Mesmo	aqueles	que	acreditam	que	seja	possível	ganhar	dos	mercados	admitirão	que		
	 isso	é	difícil.	Muitas	pessoas	começaram	a	vida	como	investidores	ativos,	conven-	 	
	 cidas	de	que	poderiam	ganhar	do	mercado,	e	acabaram	admitindo	terem	fracassado		
	 nesse	intento.	Para	elas,	e	para	os	que	jamais	acreditaram	que	pudessem	ganhar	do		
	 mercado,	a	alternativa	mais	prática	é	investir	em	fundos	de	índices.	Um	fundo	de	índi	
 ces é projetado para replicar a carteira de um índice de mercado e gerar retornos   
	 que	sejam	iguais	aos	do	índice	de	referência	(e	não	para	ganhar	dele).	Embora	com		
	 um	fundo	de	índice	abra-se	mão	da	chance	de	algum	dia	ganhar	do	mercado,	ele		 	
	 proporciona	alguns	benefícios	importantes.	Primeiro,	quase	não	há	custos	de		 	
	 negociação,	já	que	há	pouco	giro	na	carteira,	a	não	ser	que	alguma	ação	seja		 	
	 adicionada	ou	eliminada	do	índice.	Segundo,	o	seu	baixo	giro	o	torna	mais	eficiente		
	 do	que	os	demais	fundos	em	termos	tributários.

	 Neste	e-book	apresentaremos	como	funciona	um	fundo	indexado	e	por	que	alguns		
	 investidores	defendem	esse	tipo	de	fundo.	Além	disso,	apresentaremos	alguns	cami-	
	 nhos	alternativos	a	indexação.
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1 
A MECÂNICA DA INDEXAÇÃO

 



 
	 Como	se	cria	um	fundo	de	índice	e,	uma	vez	criado,	como	mantê-lo?	Observe	que	para	o	de-
sempenho	de	um	fundo	de	índice	reproduzir	o	desempenho	de	um	índice,	não	só	precisamos	deter	
todas	as	ações	que	compõem	o	índice	de	referência,	mas	a	proporção	investida	em	cada	ação	tam-
bém	terá	que	equivaler	aos	pessoas	que	cada	ação	tem	no	índice.

Um Fundo Plenamente Indexado

	 Um	fundo	plenamente	indexado	é	relativamente	fácil	de	ser	criado,	uma	vez	identificado	o	
índice	de	referência.	Há	dois	passos	no	processo.	O	primeiro	é	obter	informações	sobre	quais	ações	
(ou	ativos)	compõem	o	índice	de	referência	e	seus	pesos	no	índice.	O	segundo	é	investir	em	cada	
uma	das	ações	que	compõem	o	índice,	exatamente	nas	mesmas	proporções	de	seus	pesos	no	índice.

	 Um	fundo	de	índice	precisa	ser	plenamente	investido	no	índice,	já	que	as	posições	de	caixa	
podem	fazer	com	que	os	retornos	do	fundo	se	desviem	dos	do	índice.

	 Uma	vez	criado	o	fundo	de	índice,	há	dois	requisitos	para	sua	manutenção.	À	medida	que	o	
índice	muda,	o	fundo	de	índice	terá	que	mudar	também,	ou	seja,	as	empresas	retiradas	terão	que	ser	
vendidas	e	as	adicionadas	terão	que	ser	compradas.	O	segundo	requisito	é	que	os	pesos	dos	fundo	
sejam	monitorados	e	ajustados	para	refletirem	as	mudanças	nos	pesos	dos	ativos	que	compõem	o	
índice.

Será que todos os Fundos de Índices são iguais?

	 Seria	de	se	esperar	que	todos	os	fundos	de	índices	que	replicam	o	mesmo	índice	fossem	subs-
titutos	perfeitos	uns	dos	outros,	mas	não	o	são.	Em	outras	palavras,	as	diferenças	parecem	existir,	
embora	pequenas,	entre	dois	fundos	de	índices	que	replicam	o	mesmo	índice	(digamos,	o	S&P	500).
	A	primeira	diferença	refere-se	a	custos	de	transação.	Alguns	fundos	informam	custos	de	transação	
muito	menores	do	que	outros.	Estas	diferenças	de	custo	podem	ser	devidas	a	economias	de	escala	
–	fundos	de	índices	maiores	devem	ser	capazes	de	diluir	seus	custos	fixos	por	mais	investidores	–	e	a	
eficiência	de	execução.	A	segunda	diferença	está	na	capacidade	de	os	fundos	de	índice	acompanha-
rem	o	seu	índice	de	referência.	Isso	pode	ser	medido	pelo	exame	do	coeficiente	de	determinação	R2 

dos	fundos	em	relação	aos	índices	de	mercado.
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2 
A DEFESA DA INDEXAÇÃO

 



 
Investidores Individuais

	 Existem	milhares	de	investidores	individuais	que	todos	os	dias	tentam	selecionar	ações	que	
acreditam	que	desempenharão	melhor	do	que	o	mercado.	Os	sistemas	que	usam	para	a	escolha	de	
ações	variam	do	ingênuo	ao	sofisticado.	

	 Auxiliados	pelo	acesso	mais	barato	a	dados,	computadores	pessoais	mais	potentes	e	nego-
ciação	em	tempo	real	(e	mais	barata),	os	investidores	individuais	têm	diminuído	a	distância	que	os	
separa	dos	profissionais	de	Wall	Street.	Mas	será	que	isso	é	bom?	Será	que	os	investidores	estão	
conseguindo	retornos	maiores	do	que	conseguiam	antes?

	 Barber	e	Odean	analisaram	os	históricos	de	negociação	das	pessoas	que	utilizaram	este	servi-
ço	em	uma	série	de	trabalhos	e	chegaram	a	várias	conclusões	interessantes:
1)	 Após	o	cômputo	dos	custos	de	transação,	o	investidor	individual	médio	não	ganha	do	merca-
do;
2)	 Quanto	mais	os	investidores	individuais	negociam,	menores	os	seus	retornos	tendem	a	ser;
3)	 A	combinação	dos	talentos	e	das	forças	dos	investidores	individuais	em	clubes	de	investimen-
tos	não	melhora	a	rentabilidade.

Administradores Profissionais de Ativos

O Fundo de Investimento Médio Ganha do Mercado?

	 Até	a	década	de	60,	havia	um	consenso	(embora	não	testado)	de	que	os	administradores	pro-
fissionais	se	saíam	muito	melhor	do	que	os	investidores	individuais,	em	parte	porque	os	dados	não	
estavam	disponíveis	e	em	parte	porque	as	ferramentas	para	testar	esta	hipótese	ainda	não	haviam	
sido	desenvolvidas.

	 Michel	Jensen	realizou	um	dos	primeiros	estudos	sobre	fundos	de	investimentos	em	1968.	
Suas	 conclusões	 foram	que	o	 gerente	 de	 carteira	médio	 apresentou	 um	desempenho	 abaixo	 do	
mercado	entre	1955	e	1964.	Mais	de	60%	dos	fundos	mútuos	apresentaram	desempenho	abaixo	do	
mercado	e	o	fundo	médio	produziu	cerca	de	1%	a	2%	menores	do	que	o	esperado.	Esses	resultados,	
quando	publicados,	criaram	uma	controvérsia	que	jamais	terminou.

	 Malkiel	atualizou	esse	estudo	para	avaliar	o	desempenho	dos	 fundos	mútuos	nos	Estados	
Unidos	de	1972	a	1991.	Sua	conclusão	é	que	antes	das	despesas	de	gerenciamento,	o	fundo	de	in-
vestimento	médio	apresenta	desempenho	cerca	de	1%	abaixo	do	mercado.
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Fundos de Mercados Emergentes e Internacionais

 Embora	o	investimento	ativo	possa	não	apresentar	grandes	resultados	em	um	mercado	ma-
duro	com	amplo	acesso	a	informações,	como	o	dos	Estados	Unidos,	intuitivamente	esperamos	que	
o	resultado	seja	melhor	em	mercados	emergentes,	nos	quais	as	informações	ainda	não	são	ampla-
mente	disseminadas,	ou	mesmo	na	Europa,	onde	as	informações	tendem	a	ser	rigidamente	contro-
ladas	pelas	empresas.	Seria	de	se	esperar,	portanto,	que	os	fundos	de	investimentos	ativos	nesse	
mercado	se	saíssem	muito	melhor	em	relação	ao	 índice	de	mercado	do	que	nos	Estados	Unidos.	
Ahmed,	Gangopadhyay	e	Nanda	examinaram	172	fundos	de	mercados	emergentes	listados	na	Mor-
ningstar	entre	1980	e	2000	e	calcularam	os	retornos	excedentes	desses	fundos.

	 Em	cada	um	desses	grupos,	os	fundos	ativamente	gerenciados	apresentaram	desempenho	
inferior	ao	do	índice	de	mercado.

	 Esses	 resultados	 refletem	as	 conclusões	 de	 estudos	 anteriores	 sobre	 fundos	 de	mercados	
emergentes	e	sugerem	que	a	gestão	ativa	não	necessariamente	dá	resultados	em	termos	de	retor-
nos	excedentes,	mesmo	em	mercados	nos	quais	os	gestores	de	ativos	possuem	vantagem	de	infor-
mação.	Embora	isso	possa	parecer	surpreendente,	os	custos	de	transação	também	são	mais	altos	
nesses	mercados	e	o	que	for	ganho	com	a	escolha	de	ações	melhores	pode	muito	bem	ser	anulado	
pelos	custos	de	negociação.

	 E	quanto	aos	 fundos	de	outros	mercados	desenvolvidos?	Os	 fundos	 japoneses	ativamente	
gerenciados	têm	desempenho	inferior	ao	índice	de	mercado,	mas	superior	ao	de	seus	similares	nos	
EUA.

	 Otten	e	Bams	analisaram	508	fundos	europeus	ativamente	gerenciados	em	2000	e	constata-
ram	alguma	evidência	de	retornos	excedentes,	especialmente	em	fundos	de	ações	de	segunda	linha.

Em Resumo

	 De	modo	geral,	os	fundos	de	investimento	apresentam	desempenho	inferior	ao	do	mercado	
e	esse	mau	desempenho	não	pode	ser	explicado	pelas	críticas	feitas	aos	modelos	de	risco	e	retornos	
usados	pelos	pesquisadores.	 Este	mau	desempenho	parece	 ser	 comum	a	 todos	os	 fundos,	 inde-
pendente	da	sua	classificação	ou	do	seu	estilo.	Na	verdade,	o	único	resultado	ligeiramente	positivo	
refere-se	aos	fundos	de	ações	de	segunda	linha	e	de	alto	crescimento,	os	quais	têm	apresentado	um	
desempenho	menos	ruim	em	relação	aos	seus	índices	de	referência	do	que	os	fundos	de	ações	de	
primeira	linha	e	de	valor	(em	relação	aos	seus	próprios	índices).
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3 
POR QUE OS INVESTIDORES
ATIVOS NÃO APRESENTAM UM
DESEMPENHO MELHOR?

 



 
	 Discutiremos	algumas	razões	que	explicam	o	mau	desempenho	dos	fundos	ativos.	Embora	
grande	parte	destas	evidências	venha	do	exame	de	fundos	de	investimento,	podemos	estendê-la	a	
investidores	individuais.

Custos de Transação: A	explicação	mais	simples	para	a	diferença	de	retornos	entre	os	fundos	de	in-
vestimento	ativamente	gerenciados	e	os	fundos	de	índices	(investimento	passivo)	são	os	custos	de	
transação.	Os	fundos	de	índices	não	são	caros	de	criar	e	são	pouco	dispendiosos	de	gerir.
A	chave	na	determinação	de	despesas	é	o	giro.	Empresas	que	operam	com	mais	frequência	costu-
mam	gerar	custos	de	transação	mais	elevados.	No	entanto,	o	efeito	do	giro	será	maior	se	o	fundo	
negociar	com	ações	de	empresas	menores	e	menos	líquidas.

Carga Tributária: os	fundos	de	investimento	que	negociam	muito	também	criam	obrigações	tributá-
rias	muito	maiores	para	os	seus	investidores,	e	isso	pode	ser	mais	bem	observado	pela	comparação	
dos	retornos	líquidos	e	brutos	destes	fundos.

Fracassos em permanecer plenamente investido em capitais – ilusões do timing de mercado:	Os	
fundos	ativos	frequentemente	detêm	um	volume	muito	maior	de	caixa	do	que	necessitariam	para	
fazer	frente	às	suas	necessidades	normais,	e	essas	posições	de	caixa	muitas	vezes	refletem	as	ideias	
de	timing	de	mercado	dos	seus	gerentes,	ou	seja,	aumentam	quando	estes	estão	pessimistas	e	dimi-
nuem	quando	estão	otimistas.	Em	consequência,	os	fundos	de	investimentos	tenderão	a	apresentar	
um	desempenho	 inferior	 relativamente	ao	 índice	de	mercado	em	períodos	nos	quais	este	 índice	
crescer	mais	do	que	a	taxa	livre	de	risco.

Fatores Comportamentais:	Existem	mais	três	aspectos	do	comportamento	dos	fundos	de	 investi-
mento	que	parecem	contribuir	para	o	seu	mau	desempenho.	Um	é	a	falta	de	consistência	em	ter-
mos	de	estilo/estratégia	de	investimento,	o	segundo	é	a	tendência	a	adotar	um	comportamento	de	
manada,	e	o	terceiro	é	a	prática	de	fazer	com	que	as	carteiras	se	apresentem	melhor	após	o	fato	
(maquiagem	de	resultados).
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4 
CAMINHOS ALTERNATIVOS 
PARA INDEXAÇÃO

 



 
	 Se	decidirmos	ser	investidores	passivos,	existem	alternativas	à	compra	de	fundos	de	índices.	
Os	fundos	negociados	em	bolsa	estão	entre	os	títulos	mais	líquidos	e	de	crescimento	mais	rápido	nos	
Estados	Unidos	e	representam,	na	opinião	de	seus	proponentes,	uma	forma	muito	mais	eficiente	de	
investir	em	um	índice.	Nos	últimos	anos,	também	temos	visto	a	criação	de	uma	série	de	derivativos	
sobre	índices	que	podem	nos	permitir	criar	o	equivalente	de	um	fundo	de	índices	a	um	custo	muito	
mais	baixo.	Por	fim,	também	vimos	o	desenvolvimento	de	uma	classe	de	fundos	que	se	classificam	
como	fundos	de	 índices	ativos.	Estes	 fundos	alegam	oferecer	todos	os	benefícios	da	 indexação	–	
diversificação,	baixos	custos	de	transação	e	eficiência	tributária	–	ao	mesmo	tempo	que	geram	os	
retornos	excedentes	que	são	o	produto	de	investimento	ativo.

Encontrando o Fundo certo

	 Quais	são	as	lições	que	os	investidores	individuais	podem	tirar	de	estudos	passados	sobre	os	
fundos	de	investimento?
1)	 Escolha	o	fundo	que	melhor	se	adapte	à	sua	filosofia	e	às	suas	necessidades;
2)	 Não	invista	em	fundo	com	taxa	de	carregamento;
3)	 Evite	fundos	que	giram	muito	sua	carteira.	Fundos	que	negociam	muito	tendem	a	ter	altos	
custos	de	negociação	e	são	responsáveis	por	elevadas	taxas	tributárias;
4)	 Evite	os	fundos	que	não	possuem	consistência	de	estratégia;
5)	 Evite	fundos	de	investimento	com	grandes	posições	de	caixa;
6)	 Verifique	as	classificações	dos	fundos,	mas	não	deixe	que	eles	determinem	suas	escolhas.

Conclusões

	 Embora	possa	haver	bolsões	de	 ineficiência	no	mercado	e	 substanciais	 evidências	 de	que	
mercados	cometem	erros,	há	também	evidências	sérias	de	que	os	gestores	profissionais	de	ativos,	
que	estão	em	melhor	posição	para	explorar	essas	ineficiências,	têm	grandes	dificuldades	de,	consis-
tentemente,	ganhar	dos	mercados	financeiros.	Vistas	em	conjunto,	a	persistência	de	irregularidades	
e	a	incapacidade	dos	gestores	de	ativos	de	ganharem	do	mercado	são	testemunho	da	distância	que	
existe	entre	as	simulações	de	carteiras	feitas	no	papel	e	a	gestão	de	carteiras	no	mundo	real.	Isso	
também	deve	nos	lembrar	o	fato	de	que	os	gerentes	de	carteira	são	seres	humanos	e	sucumbem	a	
algumas	fragilidades	muito	humanas	–	arrogância,	insegurança	e	comportamento	de	manada,	para	
citar	algumas.	O	desempenho	dos	gestores	ativos	oferece	a	melhor	evidência	até	aqui	de	que	a	inde-
xação	pode	ser	a	melhor	estratégia	para	muitos	investidores.
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A BR Advisors

	 A	 BR	 Advisors	 é	 um	 dos	 maiores	 escritó-
rios	 credenciados	 a	 XP	 Investimentos	 e	 con-
ta	 com	 uma	 equipe	 altamente	 qualificada. 

	 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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