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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma análise da indústria de fundos multimercados no 
Brasil, buscando identificar os fatores que motivaram a recente evolução dessa 
categoria de fundos, sobretudo no ano de 2017. A metodologia consiste, 
basicamente, em analisar os dados disponíveis em agências e órgãos 
reguladores, utilizando o índice de Sharpe com base no retorno anualizado dos 
fundos. O estudo se baseou em dados comparativos para relacionar o 
desenvolvimento da indústria, o desempenho (risco-retorno) e o perfil dos 
investidores a fim de atingir o objetivo proposto de avaliar o desempenho dos 
multimercados. A amostra de dados utilizada será a de dez fundos que compõe o 
IHFA (Índice de Hedge Funds da ANBIMA). Os fundos multimercados em 2017 
apresentaram captação líquida de 101 bilhões e patrimônio líquido de 729 bilhões. 
Os resultados indicam que, em 2017 os fundos multimercados tiveram retorno 
superior ao CDI, principal benchmark dos fundos brasileiros e foi identificado que 
a redução da taxa de juros da economia ampliou a procura dos investidores pela 
categoria de fundos analisada.  

 

Palavras-chaves: Fundos Multimercados; Investimentos; Perfil do Investidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work presents an analysis of the multimarket industry in Brazil, aimed at 
identifying the factors that motivated the recent evolution of this category of funds, 
especially in 2017. The methodology basically consists of analyzing the data 
available in agencies and regulatory agencies, using the Sharpe index based on 
the annualized return of the funds. The study was based on comparative data to 
relate industry development, performance (risk-return) and investor profile in order 
to achieve the proposed goal of evaluating the performance of multimarket funds. 
The sample data used will be the ten funds that make up the IHFA (Hedge Funds 
Index of ANBIMA). Multimarket funds in 2017 had net funding of 101 billion and 
net worth of 729 billion. The results indicate that in 2017 the multimarket funds had 
a return higher than the CDI, the main benchmark of the Brazilian funds and it was 
identified that the reduction of the interest rate of the economy increased the 
demand of investors for the category of funds analyzed. 

 

Keywords: Multimarket funds; Investments; Investor Profile 
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1. INTRODUÇÃO 

 Este trabalho tem como objetivo analisar a recente expansão da indústria 

dos fundos multimercados no Brasil, principalmente no ano de 2017, período em 

que os fundos de investimentos registraram a maior captação líquida da história. 

Sendo a categoria de multimercados responsável por grande parte dessa 

captação, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiros e de Capitais (ANBIMA, 2018). 

Diante desse cenário e para entender como ocorreu a popularização dessa 

categoria, precisamos identificar os pontos que fomentaram essa evolução, como 

o comportamento dos juros, da inflação, da bolsa de valores, maior apetite ao 

risco do investidor brasileiro, entre outros fatores que contribuíram para, não só 

uma maior captação dos fundos, como também o desempenho destes. 

Como observado no estudo de Malaquias (2012) e, também, em Joaquim e 

Moura (2011), a indústria de fundos multimercados, com estratégias dinâmicas e 

uso de operações mais elaboradas de gestão, cresceu rapidamente nos últimos 

anos e quando comparado aos fundos tradicionais de renda fixa e os 

referenciados DI, apresentaram um desempenho superior em diversas 

oportunidades, agregando valor para o investidor (JUNIOR e ROCHMAN, 2007). 

Em 2017, os maiores bancos de varejo do país ampliaram a oferta de 

fundos de terceiros para os clientes de “alta renda”, ou seja, começaram a 

oferecer uma plataforma aberta de investimentos onde realizam a distribuição de 

fundos de gestoras independentes, facilitando a aplicação dos clientes com 

potencial de poupança.  

Com relação ao cenário econômico recente, a taxa de juros mais baixa é 

um desestímulo aos ativos financeiros conservadores, sobretudo os fundos 

referenciados, uma vez que, em sua maioria, estes produtos acompanham sua 

variação (ASSIS et al, 2017). Sendo assim, para obter uma rentabilidade nominal 

maior, os investidores precisam buscar alternativas de investimentos com 

possibilidade de retorno maior, estes, que são a motivação deste trabalho, são os 

fundos multimercados. 
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Em primeiro lugar, apresentaremos as características dos fundos de 

investimentos, tributação e estratégias. Como também uma análise sobre a 

indústria de fundos brasileira e, principalmente, sobre a categoria de estudo. 

Posteriormente, será feito uma análise geral sobre o ambiente macroeconômico, 

a evolução da captação dos fundos e sua relação com a redução dos juros e o 

sistema de plataforma aberta de investimentos oferecidos pelos grandes bancos. 

Nesse contexto, sugere-se então como objeto de estudo a evolução da 

indústria de fundos multimercados, pois, como observamos ao longo dos anos, é 

uma das categorias de investimentos que mais apresentam crescimento. 

Portanto, este trabalho busca responder a seguinte pergunta: Quais fatores 

influenciaram a recente expansão da indústria de fundos multimercados, 

sobretudo no ano de 2017? 

 

1.1. CONTEXTO DO PROBLEMA 

O ano de 2017 foi marcado pela queda dos juros primários, conhecidos 

como taxa Selic, recuo de 14,25% ao ano, em outubro de 2016, para 7% ao ano, 

em dezembro de 2017, atingindo a menor série histórica dos últimos períodos, 

sobretudo pelo declínio inflacionário (Lourenço, 2017), podendo ser observado na 

tabela 1 abaixo. 

Tabela 1 - TAXA SELIC - OUTUBRO/2016 - DEZEMBRO/2017 

Mês SELIC (% ao ano) 

2016 

Outubro 14,25 

Dezembro 13,75 

2017 

Janeiro 13 

Fevereiro 12,25 

Abril 11,25 

Maio 10,25 

Julho 9,25 

Setembro 8,25 

Outubro 7,5 

Dezembro 7 

Fonte: Elaboração Própria, dados do Banco Central (2018). 
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A inflação, medida pelo IPCA, atingiu 2,95% em 2017, valor abaixo da meta 

e menor patamar desde a adoção do sistema de metas de inflação, contribuindo 

para os cortes de juros realizados pela autoridade monetária (FGV, 2018). 

Pelo exposto acima, podemos observar uma melhora na economia 

brasileira, que apresentou retração no PIB de 3,6% em 2016 e sofreu com crises 

políticas e mudanças no governo (FGV, 2018), mais precisamente, o 

impeachment da presidente do país. 

Apesar da recessão iniciada em 2014 e das crises dos últimos anos, a 

indústria de fundos brasileira vem apresentando um crescimento bastante 

expressivo e, segundo dados da ANBIMA, os fundos de investimentos tiveram 

captação recorde de R$ 259,8 bilhões em 2017, sendo a categoria de 

multimercados responsável pela captação de R$ 101 bilhões, ou seja, importante 

parcela que será estudada neste trabalho e observada no gráfico 1. 

Gráfico 1 - Captação Líquida por Classe de Fundos (R$ bilhões) 

 

Fonte: Elaboração Própria, dados da ANBIMA (2018). 

 

Segundo Carlos Ambrósio, vice-presidente da ANBIMA, o ano de 2017 foi 

fundamental para a popularização dos fundos de investimentos no país, como 

podemos observar nos recordes de captação e na evolução do patrimônio líquido 

da indústria, de acordo com a tabela 2 a seguir. Os produtos acessíveis ao bolso 
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Multimer
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ETF FIDC FIP
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dos investidores pessoa físicas e a taxa de juros em declínio contribuíram para 

atrair as atenções e as aplicações dos investidores de varejo. 

Tabela 2 - Evolução do Patrimônio Líquido (2000 - 2017) 

Ano Patrimônio Líquido (R$ bilhões) 

2000 297 

2001 334 

2002 355 

2003 516 

2004 613 

2005 739 

2006 940 

2007 1.160 

2008 1.126 

2009 1.403 

2010 1.671 

2011 1.941 

2012 2.270 

2013 2.469 

2014 2.690 

2015 2.995 

2016 3.480 

2017 4.134 

Fonte: Elaboração do autor - Dados da Anbima (2018). 

 

Dentre as modalidades, a vantagem da alocação na categoria dos 

multimercados consiste, principalmente, pela gestão ativa que proporciona 

autonomia para o gestor se posicionar em variadas classes de ativos (juros, 

câmbio, renda fixa, derivativos), realizando balanceamento da carteira ao longo 

do tempo, de acordo com o cenário econômico. Essa característica dos fundos 

multimercados é importante, pois permite maior diversificação dentro de sua 

própria carteira de recursos (JUNIOR, 2006). 

Outro fator que contribui para o crescimento da indústria é o aumento da 

educação financeira dos brasileiros, pois alerta para a importância do hábito de 

poupança e os fundos apresentam-se como excelentes oportunidades de 

diversificação, sobretudo pela facilidade de acesso (BORGES, MARTELANC, 

2015). 

 



8 
 

1.2. OBJETIVOS GERAIS 

O estudo tem como objetivo analisar a recente evolução da indústria de 

fundos multimercados, principalmente, no ano de 2017, período em que essa 

categoria de investimentos atingiu a maior captação da história. O intuito do 

trabalho é identificar os fatores que contribuíram para esse crescimento, por isso, 

vamos estudar o cenário econômico brasileiro, seus principais indicadores 

financeiros e o perfil de risco dos investidores. 

 

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos, o trabalho pretende: 

 Analisar o cenário econômico brasileiro dos últimos anos e o perfil de risco 

dos investidores brasileiros. 

 Avaliar o desempenho de dez fundos multimercados que compõem o 

índice IHFA – Índice de Hedge Funds ANBIMA, através do índice de 

Sharpe e do comparativo com o CDI (Certificado de Depósito Interbancário: 

taxa de juros de referência para um dia útil, utilizada para as operações 

entre as instituições financeiras. 

 Explorar a cultura de liquidez do mercado financeiro no Brasil. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Através da busca por referenciais teóricos que tratassem do tema, foram 

encontrados diversos artigos e dissertações que possuem foco específico na 

questão da estrutura bancária, entretanto ainda são poucos os trabalhos 

acadêmicos desenvolvidos sobre as recentes mudanças no sistema financeiro 

brasileiro, principalmente no que tange aos últimos cinco anos. O setor financeiro, 

mais especificadamente o de fundos multimercados ainda conta com muitos 

aspectos que merecem ser analisados mais detalhadamente. 

A seguir será realizado o referencial teórico deste estudo, onde o Sistema 

Financeiro Nacional será analisado de forma detalhada para que haja maior 

compreensão sobre o tema. 
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2.1. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL  

O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é um conjunto de instituições e 

instrumentos financeiros que têm como objetivo a transferência de valores dos 

agentes econômicos (governo, pessoas e empresas) superavitários para os 

deficitários (BACEN, 2018). 

 

2.1.1. ORIGEM E PANORAMA DA INDÚSTRIA 

Segundo Toledo Filho (1997), citado por Fonseca (2012), a origem dos 

fundos de investimentos ocorreu na Bélgica em 1822 onde o primeiro fundo foi 

registrado. Durante a década de 1860, surgiram na Inglaterra os investimentos 

coletivos, como os atuais fundos, na forma de condomínio. 

Porém, os fundos de investimentos só tornaram-se conhecidos, 

principalmente, a partir da década de 90. Segundo Maestri e Malaquias (2016), o 

crescimento da indústria tem relação com a expansão da globalização, do 

desempenho de investimentos de longo prazo e da universalização de grandes 

grupos financeiros. Então, os recursos administrados e a quantidade de 

participantes da indústria mundial têm sido cada vez mais notáveis (MOTA, 2014).  

De acordo com Tizziani et al. (2009), a partir da década citada, o volume de 

investidores no mercado brasileiro se expandiu, sobretudo pelo processo de 

abertura da economia brasileira, onde houve a entrada em larga escala de 

investidores estrangeiros e institucionais aquecendo o mercado. 

O trabalho de Eid e Rochman (2011) analisou o panorama da indústria, 

identificando que a estrutura de fundos foi criada a partir da Resolução 1.787/91 e 

seu aumento, conforme confirmou o estudo de Maestri e Malaquias (2016), 

ocorreu após a estabilização monetária com a execução do Plano Real e as 

diversas políticas econômicas apresentadas no período anterior aos anos 2000. A 

conjuntura econômica instável com altos índices de inflação, fatores estes que 

atravancavam a expansão da indústria de fundos, começaram a apresentar 

maiores controles a partir da década supracitada. 
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Segundo a pesquisa de Varga e Wengert (2011), no início dos anos 1990, 

houve tentativas de controle da inflação com planos econômicos, ocasionando 

grandes mudanças no valor dos investimentos financeiros, porém, sem conter o 

processo inflacionário. Finalmente, em 1994, com o Plano Real, ocorreu o 

controle do aumento dos preços, trazendo maior tranquilidade para a economia 

brasileira. 

Já para Júnior e Milan (2017), o principal meio de aplicação dos brasileiros 

são os fundos de investimentos. A indústria no Brasil está entre uma das maiores 

do mundo, à frente de economias, como Canadá, Itália e Espanha. Além de ser 

onde se concentra grande parte os investimentos dos brasileiros, sendo os 

principais financiadores do governo, pois, nos fundos, são onde se encontram 

uma parcela significante dos títulos públicos em circulação. 

Ainda conforme Júnior e Milan (2017), o trabalho dos autores identificou 

que a Indústria apresenta crescimento anual médio próximo a 23% desde 1995, 

com exceção durante a crise mundial de 2008, onde a indústria apresentou 

retração. Esse aumento é identificado como sendo devido a extensa 

disponibilidade de fundos. 

Conforme o relatório da FGV (2018) sobre fundos de investimentos, 

mesmo com a recessão brasileira iniciada em 2015, a Indústria de Fundos 

apresenta uma firme trajetória de desenvolvimento e desponto como uma das 

mais seguras e inovadoras do mundo. Em 2017, a indústria de fundos alcançou 

uma taxa de crescimento de 18,4% em 2017, permanecendo com US$ 1,25 

trilhão sob gestão, em comparação com 2016, colocando o país entre os 10 

maiores do mundo no quesito de gestão de fundos. Como podemos observar no 

gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Participação do Patrimônio dos 10 maiores mercados 

 

 Fonte: Elaboração própria, dados da FGV (2018). 

 

Dessa maneira, diante da diversidade de ativos financeiros disponíveis no 

mercado, é extremamente importante que o indivíduo identifique o seu perfil como 

investidor, entendendo seus objetivos e limites, pois cada pessoa possui um perfil 

de investidor, com objetivos distintos e com disponibilidade para assumir de risco 

em busca de maiores rentabilidades. A análise do perfil de investidor auxilia na 

identificação e adequação de um portfólio de investimentos personalizado e 

envolve o momento de vida de cada indivíduo, estrutura familiar e padrão de vida 

e demais fatores que possam influenciar nas tomadas de decisões.  

 

2.1.2. ORGÃOS REGULADORES 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o órgão máximo normativo do 

SFN e têm por finalidade estabelecer as diretrizes gerais das políticas monetária, 

cambial e de crédito, porém, não as executa. Algumas outras atribuições do CMN 

são: 

 Fixar diretrizes e normas da política de câmbio. 

Estados 
Unidos ; 
50,96% 

Brasil; 3,04% China; 3,80% 

Japão; 3,99% 

Reino Unido; 
4,37% 

Austrália; 
5,01% 

Alemanha; 
5,41% 

França; 5,47% 

Irlanda; 6,51% 

Luxemburgo; 
11,44% 
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 Regulamentar as operações de câmbio. 

 Regular o funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. 

 Controlar o equilíbrio da balança de pagamentos. 

Outro órgão do SFN é Banco Central do Brasil (BACEN) executor da 

política monetária e autoridade supervisora dos bancos e instituições. Outras 

funções e características do BACEN são: 

 É o banco do governo, gestor do SFN. 

 Define regras e limites, atua controlando as instituições financeiras e suas 

operações. 

 Depositário das reservas internacionais. 

 Assessor econômico do governo. 

Enquanto isso, A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), vinculada ao 

Ministério da Fazenda e orientada pelo CMN, é quem controla o mercado de 

valores mobiliários (ações, debêntures e outros títulos emitidos pelas Sociedades 

Anônimas). Têm como objetivo: 

 Incentivar a poupança no mercado acionário 

 Proteger os investidores, estimular o funcionamento e a expansão do 

mercado acionário. 

 Assegurar transparência nas operações de compra e venda de valores 

mobiliários. 

 Abrangência: Bancos de investimentos, corretoras, bolsas e fundos de 

investimentos. 

Esses órgãos trabalham em conjunto para desenvolver as condições de 

poupança e investimento no país. Em junho de 1996 foi criado o Comitê de 

Política Monetária (COPOM), com o objetivo de estabelecer diretrizes para a 

política monetária e fixar a taxa de juros primários praticada pelo Banco Central 

do Brasil (BACEN), semelhante ao utilizado pelo Federal Reserve (FED) nos 

Estados Unidos (VARGA e WENGERT, 2011). 

 

2.1.3. FUNDOS DE INVESTIMENTOS 
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Atualmente, o país oferece um leque bem diversificado de ativos 

financeiros, permitindo que os investidores possam traçar estratégias financeiras 

diversificadas. Cada vez mais vem aumentando o interesse por parte dos 

investidores em aplicar seus recursos em fundos de investimentos, ao visarem a 

possibilidade de liquidez, diversificação de carteiras, gestão de recursos por 

profissionais especializados e retornos esperados superiores (LAES; SILVA, 

2014, VARGA; WENGERT, 2011). Os investidores em geral têm encontrado nos 

fundos a possibilidade de liberdade de movimentação e o acesso à diversidade de 

ativos na economia (FUNCHAL; LOURENÇO; MOTOKI, 2016). Alguns autores 

acreditam que os fundos representam uma alternativa com considerável 

crescimento no mercado brasileiro frente às possibilidades de maximização de 

ganhos (BORGES; MARTELANC, 2015; GUPTA; JITHENDRANATHAN, 2012). 

Os fundos de investimentos são um modo de investimento coletivo, em que 

as aplicações financeiras são formadas pela associação de um grupo de 

indivíduos. Segundo a definição da CVM (2018), um fundo de investimento é igual 

a um condomínio, onde há uma comunhão de recursos, destinado à aplicação em 

títulos, valores mobiliários, câmbio, como também quaisquer outros ativos 

financeiros disponíveis no mercado financeiro. Onde os investidores compram 

cotas que correspondem a menor fração do patrimônio líquido e com o capital 

investido por cada um destes, pretende-se ao investir em escala, obter maiores 

ganhos e diversificação. 

Também segundo a definição de Oliveira e Silva (2014), um fundo de 

investimento se trata de um investimento realizado por um grupo de pessoas e 

por essa razão é possível que elas façam alocações em produtos com menores 

custos e melhores possibilidades de retorno. Já Varga e Wengert (2011), 

determinam que os fundos de investimentos, sejam de renda fixa ou de renda 

variável, oferecem serviços de gestão a investidores individuais e institucionais, 

evidenciando também maior liquidez para as aplicações financeiras neles 

alocados e consequentemente menores custos de transação. 

Dessa maneira, pode-se ponderar que os fundos foram criados para que o 

pequeno investidor pudesse diversificar seus investimentos com pequenos 

recursos. A soma do montante dos investidores que detêm as cotas de cada 

fundo é administrada por profissionais qualificados que aplicam em ativos no 
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mercado com uma capacidade maior de acesso a diferentes ativos e, como 

objetivo maior diversificação. Dessa maneira, esse mercado torna-se muito 

atrativo, além de competitivo, por conseguir atingir diversos tipos de investidores. 

 A classificação dos fundos de investimento é feita de acordo com a classe, 

risco, estratégia e prazos. Todos os fundos possuem uma estrutura definida e 

devem seguir normas e padronizações da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) de acordo com as especificações previstas em regulamento. Cada fundo 

possui um objetivo e adquire classes de ativos para atender diferentes tipos de 

clientes. Cada investidor possui um perfil e os fundos buscam atrair desde 

conservadores a investidores arrojados. Portanto, é imprescindível conhecer cada 

tipo de fundo, suas características, riscos e regras. 

As estratégias para determinar a carteira de investimentos são tomadas em 

busca de uma maior rentabilidade e variam de acordo com os objetivos do cliente 

e com o seu perfil, dentro do limite previsto na regra, alinhando ao cenário 

econômico e expectativa de mercado. Já que um fundo de investimento funciona 

como uma forma coletiva de investimento, eles possibilitam o acesso a classes de 

ativos e estratégias de investimentos que dificilmente poderiam ser colocadas em 

prática de forma individual, em razão dos custos e dos recursos monetários 

necessários, além da falta de conhecimento do mercado ou do acesso a sistemas 

de informação e gestão (ANBIMA, 2016; SILVA, 2017).  

 

2.1.4. ESTRUTURA DE UM FUNDO DE INVESTIMENTOS 

De acordo com o relatório da ANBIMA (2017), a nova classificação de 

fundos, em vigor a partir de 1º de julho de 2015, está dividida em níveis, 

apresentando uma hierarquia que parte das classes de ativos para chegar a 

estratégias mais específicas. Buscando explicitar mais claramente as estratégias 

e riscos associados às opções de carteiras. Esses níveis buscam refletir a lógica 

do processo de investimento a partir das necessidades, restrições e disposição ao 

risco de cada investidor.  

Dessa maneira, no primeiro nível, identifica-se qual é a classe de ativos 

mais adequados ao investidor segundo regulamentação da CVM (Instrução nº 
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555/14), em segundo nível, busca explicitar o tipo de gestão e qual o risco que o 

investidor estaria disposto a correr e em terceiro nível, avalia-se as estratégias 

que melhor se adequam às necessidades e objetivos particulares do investidor. 

Essa hierarquização em níveis orienta a decisão e conduz ao maior alinhamento 

entre as pretensões do investidor e os produtos disponíveis para ele. O quadro 1 

a seguir procura explicitar de maneira geral a estrutura de classificação dos 

fundos.  

Quadro 1 – Classificação dos fundos 

REGULAÇÃO AUTORREGULAÇÃO 

Classe de ativo Tipos de gestão e riscos Estratégias 

 NÍVEL 1  NÍVEL 2  NÍVEL 3 

 Renda fixa  Indexados  Conforme a 

estratégia  

  
  Ações   Ativos 

 Cambial  Investimento Exterior   

Fonte: Elaboração própria, dados da ANBIMA (2018). 

 

Segundo a instrução da CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, a 

estrutura dos fundos de investimentos é feita pelos seguintes participantes: 

gestor, administrador e custodiante. Além destes, o auditor e o distribuidor, como 

podemos ver na figura 1 abaixo: 

Figura 1 - Participantes dos Fundos de Investimentos 

 

Fonte: Elaboração própria, dados da CVM (2018). 
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 Gestor é a pessoa física ou jurídica autorizada pela CVM para o exercício 

para o exercício profissional de administração de carteiras de valores 

mobiliários e responsável pela administração do fundo, contratada pelo 

administrador em nome do fundo para realizar a gestão profissional de sua 

carteira. Ele é responsável pela alocação dos investimentos realizados pelo 

fundo e administra os ativos que deverão ser comprados para composição 

da carteira, observando as perspectivas de retorno e risco, devendo se ater 

a política de investimentos e os objetivos apresentados no regulamento. O 

gestor pode ser o próprio administrador do fundo. 

 Administrador é a pessoa jurídica autorizada pela CVM para o exercício 

de administração de carteira, é aquele quem cria o fundo, definindo suas 

principais características, objetivos e políticas de investimento, que devem 

constar no regulamento. O administrador deve assumir responsabilidades 

perante a CVM e os cotistas, obrigando-se a prestar serviços relacionados 

ao funcionamento e à manutenção do fundo. Ele é responsável pela 

preparação e divulgação de informações periódicas e eventuais. 

 Custodiante é aquele que faz a custódia dos ativos que compõe a carteira 

do fundo. O cotista é aquele que detém cotas de um fundo de investimento, 

mediante sua inscrição no livro de cotistas do fundo, que pode se dar 

inclusive por meio de sistemas informatizados. 

 Auditor é o responsável por auditar os fundos, verificando se estão de 

acordo com a legislação e também na elaboração de demonstrativos de 

resultados. 

 Distribuidor é o intermediário contratado pelo administrador em nome do 

fundo para realizar a distribuição de suas cotas. 

 

2.1.5. CLASSIFICAÇÃO DE FUNDOS 

Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 

de Capitais (ANBIMA), com a expansão da indústria e a criação de diversos 
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produtos nos últimos anos, tornou-se necessário uma nova categorização dos 

fundos mediante suas características mais próximas. 

Em 2004, a Instrução CVM 409 consolidou as normas dos fundos de renda 

fixa e dos fundos de renda variável em um único instrumento. Sendo uma 

importante mudança para o desenvolvimento da regulamentação da indústria de 

fundos no Brasil. 

Em 2014, a instrução CVM 555 foi apresentada como um aperfeiçoamento 

e modernização da instrução CVM 409. A instrução deu maior relevância para a 

comunicação por meios eletrônicos, mudança na forma de divulgação de 

informações essenciais e atualização dos limites de aplicação em determinados 

ativos financeiros. A CVM 555 trouxe uma nova classificação dos fundos de 

investimento (DECCACHE, 2017). 

São classificados como Renda Fixa, Ações, Multimercados e Cambial. 

Divididos em três níveis: Classes de Ativos; Riscos; Estratégias de Investimentos. 

a. Fundos de Renda Fixa: 

1º Nível: Buscam retorno investindo em ativos de renda fixa emitidos no Brasil ou 

no exterior. Sua carteira é composta por títulos expostos à variação da taxa 

SELIC ou a um índice de preços, podendo ser ambos. 

2º Nível: Classificados mediante o tipo de gestão seja ela ativa ou passiva. 

 Renda Fixa Simples: Fundos com sufixo “simples” em sua 

denominação. 

 Indexados: Seguem indicadores de referência do mercado de Renda 

Fixa, podem estar atrelados aos juros ou ao IPCA, por exemplo. 

 Ativos: Devem ser classificados segundo a sensibilidade na variação na 

taxa de juros da economia calculada por meio da duration média 

ponderada da carteira do fundo. 

3º Nível: Os fundos de Renda Fixa são classificados quanto à exposição ao risco 

de crédito no último e terceiro nível. 

 Soberano: Investem em sua totalidade em títulos públicos federais 

brasileiros. 
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 Grau de Investimento: Investem no mínimo 80% da carteira em títulos 

públicos federais. 

 Crédito Livre: Investem em ativos de renda fixa, podendo manter mais 

de 20% da composição de sua carteira com títulos de médio e alto risco 

de crédito do mercado doméstico ou externo. 

 Investimento no Exterior: Investem em ativos no exterior com 

composição da carteira superior a 40% do patrimônio líquido do fundo. 

 Dívida Externa: Investem no mínimo 80% do patrimônio líquido da sua 

carteira em títulos da dívida externa da União. 

 

b. Fundos de Ações: 

1º Nível: Investe, no mínimo, 67% da carteira em renda variável: ações à vista, 

certificados de depósito de ações, Brazilian Depositary Receipts, cotas dos fundos 

de ações e de índice de ações, bônus ou recibos de subscrição. 

2º Nível: 

 Indexados: Replicar as variações de índices de referência do mercado de 

renda variável, como o ibovespa, por exemplo. 

 Ativos: Objetivo de superar um indicador de referência ou não 

acompanhar nenhum destes. 

 Específicos: Adotam estratégias de investimento ou tenham 

características específicas como as de um condomínio fechado, por 

exemplo. 

 Investimentos no Exterior: 40% do patrimônio líquido em ativos do 

exterior. 

3º Nível: Classificados mediante a estratégia do fundo. Os indexados são 

atrelados aos indicadores de referência. Os ativos, entretanto, se dividem em: 

 Valor/Crescimento: Selecionam somente ações de empresas em que seu 

valor esteja sendo negociado abaixo do preço considerado justo. 

 Setoriais: Selecionam ações de empresas que pertencem a um mesmo 

setor. 
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 Dividendos: Selecionam ações de empresas com histórico bom de 

pagamento de dividendos. 

 Small Caps: Mínimo 85% em ações de empresas que não estejam 

incluídas entre as 25 maiores participações do IBrX – Índice Brasil. 

 Sustentabilidade/Governança: Investem em ações de empresas com 

bons níveis de governança corporativa, ou responsabilidade social e 

sustentabilidade. 

 Índice Ativo: Superar o índice de referência no mercado de ações. 

 Livre: Não tem compromisso com estratégia específica, podendo investir 

em qualquer ativo, porém precisa estar expresso no regulamento. 

Subcategoria (nível 3): 

 Fundos Fechados de Ações: Fundos de condomínio fechado. 

 Fundos de Ações FMP-FGTS: Fundos mútuos de privatização, vide 

regulamentação vigente. 

 Fundos de Mono Ação: Investem em ações de uma única empresa. 

 

c. Fundos Multimercados: 

1º Nível: Envolvem vários fatores de risco, agregando valor através de aplicação 

em diferentes classes de ativos, sem compromisso de concentração em fator 

específico. Portanto, podem investir em todos os ativos financeiros disponíveis no 

mercado. 

2º Nível: 

 Alocação: Investem em diversas classes de ativos financeiros em busca 

de retorno de longo prazo. 

 Estratégia: Depende das estratégias do gestor para atingir os objetivos e 

executar a política de investimentos. Nesses fundos a alavancagem é 

admitida. 

 Investimento no Exterior: Carteira composta por parcela superior a 40% 

do patrimônio líquido do fundo em ativos financeiros no exterior. 

3º Nível: Os fundos por alocação são divididos em: 
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 Balanceados: Estão em busca de retorno no longo prazo através de 

investimento em diversas classes de ativos, incluindo cotas de outros 

fundos. Possuem estratégia de alocação previamente determinada 

especificando os investimentos nas diferentes classes de ativos e 

deslocamentos táticos entre elas e/ou políticas de rebalanceamento 

explícitas. Nesses fundos a alavancagem não é permitida. 

 Dinâmicos: Assim como os balanceados, estão em busca de retorno no 

longo prazo por meio de investimentos em diferentes ativos e cotas de 

fundos. Possuem estratégia de alocação, porém, sem estarem 

comprometidos com estratégias previamente determinadas e mix de ativos. 

Apresentam política de asset allocation flexível. Nesses fundos a 

alavancagem é admitida. 

Já os fundos por estratégias são divididos por: 

 Macro: Operam em diferentes classes de ativos financeiros seguindo 

estratégias de investimentos baseadas em cenários macroeconômicos de 

médio e longo prazo. 

 Trading: Também operam em diferentes classes de ativos financeiros, 

porém exploram oportunidades de ganhos em operações no curto prazo. 

 Long and Short – Direcional: Operam em ativos e derivativos ligados ao 

mercado de renda variável, montando posições compradas e vendidas. Os 

ganhos devem ser oriundos, principalmente, da diferença entre essas duas 

posições.  

 Long and Short – Neutro: Também operam em ativos e derivativos 

ligados ao mercado de renda variável, porém com o objetivo de manterem 

exposição neutra ao risco desse mercado. 

 Juros e Moedas: Buscam retorno de longo prazo investindo em ativos de 

renda fixa, admitindo estratégias que impliquem riscos de juros, moeda 

estrangeira e índice de preços. Não adotam estratégias em renda variável. 

 Livre: Sem concentração em estratégia específica. 

 Capital Protegido: Buscam retorno em mercado de risco, protegendo o 

principal parcialmente ou em sua totalidade. 
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 Estratégia Específica: Implicam riscos específicos. Investem em 

commodities ou futuro de índice, por exemplo. 

 

d. Fundos Cambiais: 

A mesma lógica dos demais fundos serve para os fundos cambiais, que se 

repetem nos três níveis. O desempenho está ligado às variações das compras e 

vendas das moedas estrangeiras, representando 80%, no mínimo, da carteira do 

fundo. 

 

2.1.6. TRIBUTAÇÃO 

Assim como diversas modalidades de investimentos disponíveis no 

mercado, os fundos de investimentos estão sujeitos à tributação. Os tributos 

incidentes são o IR (Imposto de Renda) e o IOF (Imposto sobre Operações 

Financeiras), da seguinte forma: 

 Imposto de Renda: 

Para efeito de tributação, a Receita Federal classificou os fundos em três 

categorias: Fundos de Renda Fixa Curto Prazo; Fundos de Renda Fixa Longo 

Prazo; Fundos de Ações. Os fundos abertos, onde o investidor pode realizar o 

resgate a qualquer momento, a incidência do imposto de renda acontece em dois 

momentos diferentes: no resgate, total ou parcial, e de forma semestral no último 

dia útil dos meses de maio e novembro. A tributação semestral é chamada de 

“come cotas”, ela índice sobre o ganho no investimento pelo período e não atua 

nos fundos de ações. Nos fundos fechados, onde o investidor só poderá realizar o 

resgate das cotas ao final do prazo de duração do fundo, não existe a incidência 

do “come cotas”. 

Nos fundos Curto prazo e Longo Prazo é aplicada a alíquota de imposto de 

renda decrescente, conforme prazo de permanência, sendo o imposto semestral 

tributado com a menor alíquota. Nos fundos de Ações possuem alíquota única, 

aplicável no resgate, como veremos abaixo. 

 Fundos de Renda Fixa Curto Prazo: 
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São aqueles cuja carteira de títulos possua prazo médio igual ou inferior a 

365 dias. Estão sujeitos à incidência de imposto nas seguintes alíquotas 

apresentadas na tabela 3. 

Tabela 3 - Fundos de Renda Fixa Curto Prazo (Tributação) 

Prazo Alíquota 

Até 180 dias 22,5% 

Acima de 180 dias 20% 

Fonte: Elaboração própria, dados da CVM (2018). 

 

 Fundo de Renda Fixa Longo Prazo: 

São aqueles cuja carteira de títulos possua prazo médio igual ou acima de 

365 dias. Estão sujeitos à incidência de imposto nas seguintes alíquotas exibidas 

na tabela 4 a seguir. 

Tabela 4 - Fundos de Renda Fixa Longo Prazo (Tributação) 

Prazo Alíquota  

Até 180 dias 22,5% 

De 181 a 360 dias 20% 

De 361 a 720 dias 17,5% 

Acima de 720 dias 15% 

Fonte: Elaboração própria, dados da CVM (2018). 

 

 Fundos de Ações: 

São aqueles que investem, no mínimo, 67% em ações negociadas no 

mercado à vista de bolsa de valores, no País ou no exterior. Estão sujeitos à 

incidência de imposto na seguinte alíquota indicada na tabela 5. 

Tabela 5 - Fundos de Ações (Tributação) 

Prazo Alíquota 

Independente 15% 

Fonte: Elaboração própria, dados da CVM (2018). 
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 Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 

O Imposto sobre Operações Financeiras incide sobre os rendimentos nos 

resgates realizados no período inferior a 30 dias. A alíquota varia conforme o 

número de dias que o recurso permaneceu aplicado, de 96% a 0% sobre os 

rendimentos. Como podemos observar na tabela 6 abaixo: 

Tabela 6 - Relação das alíquotas de IOF 

Número de Dias IOF (%) Número de Dias IOF (%) 

1 96 16 46 

2 93 17 43 

3 90 18 40 

4 86 19 36 

5 83 20 33 

6 80 21 30 

7 76 22 26 

8 73 23 23 

9 70 24 20 

10 66 25 16 

11 63 26 13 

12 60 27 10 

13 56 28 6 

14 53 29 3 

15 50 30 0 

Fonte: Elaboração própria, dados da CVM (2018). 

 

2.1.7. TAXAS  

Alguns dos custos de se investir em fundos são as taxas. Elas são 

cobradas pelo administrador como remuneração pelo seu trabalho, cada uma com 

objetivos específicos, como podemos ver abaixo: 
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 Taxa de administração: A principal taxa cobrada em todos os fundos de 

investimentos é a taxa de administração utilizada para remunerar o 

administrador pelos serviços de administração e gestão da carteira. Ela é 

calculada e divulgada como um percentual anual, mas é provisionada 

proporcional e diariamente, como despesa do fundo.  

 Taxa de performance: É cobrada do fundo em função do resultado ou do 

cotista, deverá constar no regulamento do fundo. Funciona como um 

prêmio cobrado pelo administrador caso venha a ultrapassar determinado 

benchmark previamente estabelecido. A cobrança deverá ser feita após 

dedução de todas as despesas do fundo, inclusive a taxa de administração. 

É vedada a cobrança de taxa de performance em fundos de curto prazo, 

referenciados e fundos de renda fixa, exceto a renda fixa de longo prazo. 

 Taxa de entrada e/ou saída: Outras taxas que poderão ser cobradas são 

as taxas de entrada que é paga pelo cotista ao resgatar recursos de um 

fundo, conforme previsto no regulamento e a taxa de saída paga pelo 

cotista ao resgatar recursos de um fundo, também, conforme previsto no 

regulamento. Não são comuns. 

 

2.2. RISCOS 

Há diversos tipos de investimentos disponiveis que variam de acordo com 

os riscos. O Risco está presente em qualquer operação realiza no mercado de 

capitais, embora existam tipos diferentes de riscos, como relacionado abaixo. 

 • Risco de mercado: resulta de movimentos nos preços ou nas taxas de 

juros dos ativos que formam a posição, ou seja, depende do comportamento do 

preço do ativo diante das condições de mercado. Também se enquadram nesta 

categoria os riscos país, cambial e sistêmico. 

 • Risco de liquidez: é definido pela possibilidade de perda do capital pela 

dificuldade ou incapacidade de liquidação ou resgate de um ativo, a qualquer 

momento, antes do seu vencimento.  

• Risco de crédito: transcorre de uma obrigação de resgate ou liquidação, 

que não seja honrada pela contraparte, quando um dos contratantes não cumpre 

com seus compromissos, ocorrendo um default. 
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 • Risco operacional: está relacionado a possíveis perdas como resultado 

de contudas de controles inadequadas, resultado da falta de consistência e 

adequação dos sistemas, falhas no processamento de operações ou erros de 

mesma natureza. 

• Risco legal: decorre de possíveis perdas quando um contrato não pode 

ser legalmente amparado. 

Segundo estudo de Júnior (2017), tratando-se dos riscos de se investir em 

fundos, consiste na preocupação da quebra do banco ou da gestora de fundos e, 

caso aconteça, o investidor não perde seu dinheiro. O fundo é apenas gerido pelo 

Banco, não faz parte dele. Os fundos de investimentos possuem CNPJ separado, 

são uma empresa à parte. Portanto, em caso de falência da instituição, a CVM 

transfere a gestão para outro banco e os cotistas não terão perdas (FGV, 2018). 

Com relação ao risco de crédito nas aplicações do fundo, os investidores 

estão sujeitos a sofrer perdas, pois o gestor pode alocar em títulos privados, 

chamados de debêntures que contêm risco de crédito. Entretanto, a função do 

gestor é diversificar as alocações do fundo, de forma que, caso ocorra problemas 

com as empresas que estão investindo, possam mitigar os riscos. 

Já o risco operacional não é considerado nos fundos de investimentos 

brasileiros, devido sua estrutura de administrador, gestor e custodiante que 

impedem qualquer fraude, uma vez que seria necessário um envolvimento de 

todos em uma possível fraude. 

O último risco que os investidores estão sujeitos ao aplicar em fundos é o 

risco legal, em eventuais aplicações em fundos não autorizados pela CVM. 

  

2.3. OS FUNDOS MULTIMERCADOS 

Os primeiros hedge funds surgiram na década de 1940 nos Estados 

Unidos, pelo escritório de investimentos A.W. Jones & Co, de Alfred Winslow 

Jones. Alfred, dono do escritório e PhD em Sociologia pela Universidade de 

Columbia, trabalhara como colunista da revista Forbes e passou a se interessar 

pela formação de preços dos ativos financeiros, criando os primeiros fundos 

conhecidos (SILVA, 2013). 
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Tal fato foi noticiado ao público pela primeira vez por Carol J. Loomis em 

seu artigo no ano de 1966, na revista Fortune, referindo-se a estratégia de 

investimentos adotada por Jones, no qual adquiria ações sub-avaliadas e, com 

intuito de se proteger dos riscos de mercado, realizava a venda, a descoberto, de 

ações sobre-avaliadas, dando origem ao termo hedge (LULA, 2015).  

Posteriormente, uma série de fundos foram apresentados ao mercado 

utilizando mecanismos parecidos com os de Jones e, ao final da década de 1960, 

houve um aumento significativo dessa categoria de fundos americanos, embora o 

verdadeiro crescimento tenha ocorrido anos depois, no início da década de 1990, 

sobretudo pelo desempenho da Bolsa de Valores nos Estados Unidos (JUNIOR, 

2006). 

No Brasil, somente a partir de 1995, com o avanço do movimento de 

abertura de economia brasileira, aumentou o volume de investidores no mercado 

brasileiro, especialmente os estrangeiros e institucionais. Dessa forma, surgiram 

os fundos na forma mais próxima que conhecemos atualmente. A indústria 

apresentou longo crescimento no período, principalmente com a estabilização 

monetária e o aumento da previsibilidade (TIZZIANI ET AL, 2009).   

Em 2002, a CVM assumiu a supervisão dos fundos, buscando uma 

simplificação, popularização e maior transparência. Como se trata de um país de 

cultura de investimentos distinta dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo, a 

regulamentação precisou ser mais rígida (MESSIAS e LUCENA, 2015). 

Os fundos multimercados apresentaram bastante crescimento e visibilidade 

nos últimos anos. Apesar da semelhança com os americanos, citados 

anteriormente, existem grandes diferenças entre eles, principalmente, pelo 

controle exercido pela CVM na fiscalização dos fundos, assegurando mais 

proteção aos investidores (FONSECA, 2012). 

Ainda com relação à segurança do investimento em fundos, o ambiente 

regulatório brasileiro é classificado como robusto e transparente, garantindo maior 

estabilidade para os investidores. A CVM e a ANBIMA, órgãos responsáveis pela 

fiscalização, atuam ativamente no âmbito da regulação e autorregulação da 

indústria há mais de 20 anos. A facilidade de acesso às informações sobre a 
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gestão faz com que os investidores residentes e não residentes sintam-se 

seguros para investir na indústria brasileira (JUNIOR E ROCHAMAN, 2017). 

De acordo com Fonseca e Malaquias (2012), os multimercados possibilitam 

aos gestores a aplicação de estratégias distintas e opção de escolha, porque as 

alocações podem ser feitas em diferentes classes de ativos, isto é, o portfólio do 

fundo pode ser montado com ativos de renda variável, renda fixa, ações, câmbio, 

entre outros. Dessa forma, conclui-se que essa categoria de fundos é aquele que 

pode operar em mercados variados e exige do gestor a habilidade de escolha dos 

melhores ativos, proporcionando melhores retornos. 

Lamm (1999) sugere que tais fundos são uma importante alternativa de 

investimento, dentre os disponíveis no mercado. Segundo ele, uma carteira que 

combine aplicações de curto prazo em diversos produtos pode oferecer retornos 

expressivos com uma volatilidade menor do que portfólios que levam apenas 

ativos de renda variável e de renda fixa. Ele ainda defende aplicações nestes 

fundos igualmente para os conservadores, devendo apenas ajustar o peso de 

cada ativo segundo a composição de sua carteira. 

O quadro 2 abaixo é apresentado de forma a sintetizar a classificação dos 

fundos multimercados, que serão estudados nesse trabalho. 

Quadro 2 – Classificação dos Fundos Multimercados 

Tipo Descrição 

Long and Short – Neutro 

Montam posições compradas e vendidas, com o objetivo de 
conservar a exposição neutra ao risco do mercado acionário. Os 
recursos em caixa devem ficar investidos em operações 
permitidas ao tipo Referenciado DI, sem risco. Admitem 
alavancagem. 

Long and Short 
- Direcional 

Realizam operações de ativos e derivativos ligados ao mercado 
de renda variável, montando, também, posições compradas e 
vendidas. O resultado deve ser proveniente da diferença entre 
essas posições compradas e vendidas. Os recursos 
remanescentes em caixa devem ficar investidos em operações 
permitidas ao tipo Referenciado DI, sem risco. Admitem 
alavancagem. 
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Macro 

Fazem operações em diversas classes de ativos montando as 
estratégias de investimento com base em cenários 
macroeconômicos de médio e longo prazo, agindo de forma 
direcional. Admitem alavancagem. 

Trading 

Concentram as estratégias de investimento em diferentes 
mercados ou classes de ativos, buscando oportunidades de 
ganhos originados por movimentos de curto prazo nos preços 
dos ativos. Admitem alavancagem. 

Multiestratégia (Livre) 
Tem a liberdade de adotar mais de uma estratégia de 
investimento, sem o compromisso declarado de se dedicarem a 
uma em específico. Admitem alavancagem. 

Multigestor 
Possuem por objetivo investir em mais de um fundo, geridos por 
gestores distintos. A principal competência envolvida consiste no 
processo de seleção de gestores. Admitem alavancagem. 

Juros e Moeda 

Buscam retorno no longo prazo através de investimentos em 
ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias que impliquem 
risco de juros, risco de índice de preço e risco de moeda 
estrangeira. Excluem-se estratégias que impliquem exposição de 
renda variável (ações etc.). Admitem alavancagem. 

Estratégia Específica 
Adotam estratégia de investimento que implique riscos 
específicos, tais como commodities, futuro de índice. Admitem 
alavancagem. 

Balanceados 
Procuram retorno no longo prazo através de investimento em 
diversas classes de ativos. Adotam estratégia de investimento 
ampla e diversificada de rebalanceamento de curto prazo. 

Capital Protegido 
Procuram retornos em mercados de risco procurando proteger, 
parcial ou totalmente, o principal investido. 

Fonte: Anbima (2018) 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos que 

orientam a pesquisa nos caminhos a serem percorridos em busca das respostas 

ao problema proposto e que possibilitarão alcançar os objetivos deste estudo.  

A metodologia foi construída a partir de uma pesquisa do tipo exploratória, 

que tem como finalidade proporcionar maior familiaridade com o problema, com 
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vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. O propósito da pesquisa 

exploratória é ganhar maior conhecimento do assunto, desenvolver e modificar 

conceitos existentes a fim de obter questões mais aprofundadas para estudo. 

Para esse estudo, utilizaram-se todas as variações possibilitadas por 

gráficos, tabelas e informações, cuja seleção de dados foi obtida através de 

dados disponíveis na internet. Os dados coletados que serviram de embasamento 

para este estudo foram obtidas no site da ANBIMA, BM&FBOVESPA, FGV, 

BACEN, CVM, entre outros, com o intuito de extrair informações relevantes para a 

análise dos fatores que influenciam a recente expansão da indústria de fundos 

multimercados. A principal forma de coleta de dados e levantamento das 

informações será pelo processo de pesquisa bibliográfica. 

Do ponto de vista da abordagem da pesquisa, pode-se classificá-la de 

forma descritiva, visando o entendimento das questões na medida em que os 

estudos são desenvolvidos. Onde a coleta de dados é a busca por informações 

para a elucidação do fenômeno ou fato que o pesquisador quer desvendar, 

portanto esse tipo de pesquisa pode ser entendido como um estudo no qual a 

partir da coleta dos dados quantitativos, foi realizada uma análise entre as 

variáveis, que foram comparadas entre si. A maneira como elas se relacionam e 

os fatos encontrados foram interpretados posteriormente (PEROVANO, 2014).   

Neste estudo, a literatura utilizada como base para a pesquisa foi 

localizada em buscas de artigos disponíveis via portal de periódicos da CAPES e 

Google Acadêmico, além de referências/artigos publicados em periódicos 

brasileiros para sustentar o problema de pesquisa. Essas buscas foram realizadas 

de modo não estruturado, onde a revisão da literatura foi realizada de forma 

tradicional. 

O método utilizado para a avaliação de retorno e risco dos fundos foi o 

índice de Sharpe. Segundo Assaf Neto (2015), o índice de Sharpe mostra o 

prêmio de um ativo para o risco assumido (desvio padrão). Ele é considerado um 

dos indicadores de desempenho mais utilizados, sobretudo na avaliação de 

fundos de investimentos (VARGA, 2001). Proposto por William Sharpe, o índice 

busca representar a razão entre retorno e variabilidade e trata-se de uma medida 

http://oferta.vc/omib
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do prêmio de risco por unidade de risco incorrido (SHARPE, 1966). Ou como 

definiu Fortuna (1999), o índice “mede a performance de uma carteira de títulos, 

ou de um fundo, sob a ótica da rentabilidade e do risco”. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados os dados de fontes 

secundárias e de instituições governamentais, o que pode ser considerado um 

fator determinante para a confiabilidade das informações. Além disso, foram 

selecionados dez fundos multimercados, entre eles fundos de investimentos (FIs) 

ou fundos de investimentos em cotas de fundos (FICs), que compõem a amostra 

da pesquisa. Os fundos selecionados são os de maior peso na carteira teórica do 

índice IHFA (Índice de Hedge Funds ANBIMA), constituído pela ANBIMA com o 

objetivo de servir de parâmetro para o acompanhamento da evolução do 

segmento de fundos multimercados no Brasil, excluindo os fundos que tenham 

sido criados no decorrer do ano de 2017. Na quadro 3 abaixo serão apresentados 

os fundos escolhidos e sua classificação segundo a ANBIMA. 

Quadro 3 – AMOSTRA DOS FUNDOS MULTIMERCADOS 

FUNDOS TIPO ANBIMA 

SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT MULTIMERCADOS MACRO 

SAFRA FARADAY SPECIAL FC FI MULT MULTIMERCADOS LIVRE 

SAFRA GALILEO SPECIAL FC FI MULT MULTIMERCADOS LIVRE 

ADAM MACRO II FC FI MULTI MULTIMERCADOS MACRO 

BRADESCO H FI MULT MACRO MULTIMERCADOS MACRO 

CSHG TOP 30 FC FI MULT MULTIMERCADOS LIVRE 

KINEA CHRONOS FI MULT MULTIMERCADOS MACRO 

GAVEA MACRO FC DE FI MULTIMERCADO MULTIMERCADOS LIVRE 

GARDE D ARTAGNAN FIC FI MULT MULTIMERCADOS MACRO 

XP MACRO FI MULT MULTIMERCADOS MACRO 

Fonte: Elaboração própria, dados da ANBIMA (2018). 

 

4. ANÁLISE ECONÔMICA BRASILEIRA E DISCUSSÕES 

A estabilização da economia brasileira teve início em Julho de 1994, a 

partir da implantação do Plano Real no governo de Itamar Franco. As reformas 
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realizadas na área econômica tiveram, principalmente, o propósito de reestruturar 

o sistema financeiro nacional (PUGA, 1999).  

Segundo estudo de Matos (2003), cinco acontecimentos mudaram a 

trajetória da economia brasileira após 1980, são eles: a tentativa de estabilização 

com o Plano Cruzado em 1986; A liberação comercial dos anos de 1988 até 1990; 

O Plano Collor em 1990; O controle inflacionário do Plano Real em 1994, 

conforme mencionado anteriormente e a adoção do regime cambial flutuante em 

1999. 

As décadas anteriores aos governos FHC, Lula e Dilma, foram marcados 

por um período de hiperinflação e por fracassados planos econômicos na 

tentativa de combate ao processo inflacionário (ALBUQUERQUE; JÚNIOR; LIMA, 

2017). Nos governos subsequentes, sobretudo no governo Lula, o país 

apresentou certa estabilidade econômica com um cenário externo mais favorável 

do que os governos FHC e Dilma.  

Para melhor entendimento do histórico econômico vivido pelo nosso país, o 

gráfico 3 irá demonstrar a evolução da taxa de juros nos últimos dez anos (2008 a 

2017). Os dados apresentados foram retirados do site do Banco Central do Brasil. 
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Gráfico 3 - EVOLUÇÃO TAXA DE JUROS (SELIC) - ÚLTIMOS 10 ANOS 

 

Fonte: Elaboração própria, dados do Banco Central do Brasil (2018). 

 

Percebe-se através da análise do gráfico acima que do ano 2008 até o ano 

de 2017 houve três períodos expressivos na queda dos juros. O primeiro período 

teve início em janeiro de 2009 e só voltou a subir a partir de abril de 2010, onde a 

menor taxa de juros durante esse período foi de 8,8%. Enquanto o segundo 

período de queda na taxa de juros teve início em agosto de 2011 e após quase 

dois anos, a partir de abril de 2013 retornou seu crescimento. No segundo período 

analisado a taxa de juros chegou a 7,3%. Por último, o terceiro período 

significativo de queda da taxa de juros foi a partir de outubro de 2016, chegando 

ao patamar de 7% em dezembro, menor taxa do período apresentado. 

Dessa maneira, vale destacar que economia brasileira começou a enfrentar 

um período de recessão desde o segundo trimestre de 2014, especialmente após 

as políticas de forte intervenção do governo na economia. A política monetária 

eleva a taxa de juros em períodos de aumento da inflação e atua para reduzir a 

taxa em momentos de redução na inflação, entretanto, em 2012, o governo 

baixou os juros quando a inflação estava em aceleração fazendo com que ela 
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permanecesse em números elevados, reduzindo a credibilidade do governo e 

abrindo caminho para a crise que viria dois anos depois (BARBOSA FILHO, 

2017). 

Segundo estudo de Teixeira e Pinto (2012), em 2014, o governo aumentou 

os juros de 7,5% para 11% e para 13% em 2015, com a inflação girando em torno 

de 11% e o PIB e a indústria em queda. Após o processo de impeachment do 

governo Dilma, no final de 2015, o Banco Central novamente subiu a Selic para 

14%, chegando ao patamar de 14,25% no ano seguinte.  

O quadro econômico foi se agravando com o processo de impeachment, 

quando o vice Michel Temer assumiu a presidência, após a cassação do mandato 

de Dilma. Em 2016, como mencionado anteriormente, a Selic foi aumentada para 

14,25% e a inflação caiu para 6%. Com a queda da inflação, o governo baixou os 

juros para 11,25% em abril de 2017, fazendo com que em dezembro do mesmo 

ano a taxa chega-se em 7%. 

De acordo com dados do IBRE - FGV (Instituto Brasileiro de Economia da 

FGV) o ano de 2017 apresentou sinais de retomada do crescimento da economia 

do país, com a melhora nos indicadores econômicos, embora o mercado tenha se 

frustrado com as alterações ligadas à reforma da previdência. A atividade 

econômica fechou em aceleração, com a economia mundial também se 

acelerando e o enfraquecimento do dólar. 

Como também analisou Barbosa Filho (2017), a expectativa ao longo do 

ano da introdução de uma política de corte de gastos públicos e reforma da 

previdência que garanta a sustentabilidade da dívida do país, associada com a 

flexibilização da política monetária, com a inflação indo para o centro da meta, 

como ocorreu, deu sinais de uma recuperação cíclica da economia brasileira.  

A economia brasileira encerrou o ano de 2017 com crescimento de 1% do 

PIB, conforme dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Como observamos, a 

maior parte das atividades econômicas mostrou recuperação quando comparadas 

ao mesmo período do ano anterior, mostrando sinais de retomada do 

crescimento. 
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Observando o cenário, constata-se que no ano de 2017 o assunto foi a de 

uma maior exposição ao risco, no sustento de uma redução na percepção de 

risco macroeconômico e de um controle no risco de mercado (a exceção do 

choque de ordem política observado em maio), conforme auferido pelo boletim de 

risco da CVM. 

 

4.1. PERFIL DO INVESTIDOR 

No momento em que se decide aplicar recursos financeiros, se torna de 

fundamental importância da definição do perfil do investidor, principalmente para 

identificar os tipos de riscos que se está disposto a correr, além de quanto o 

investidor está disposto a perder em algum investimento e qual o retorno 

almejado por ele. A partir dessa definição é possível encontrar os melhores 

investimentos para não gerar frustrações futuras com uma aplicação inadequada 

ao perfil. 

Para isso, é possível que o investidor identifique seu perfil através de um 

questionário elaborado pelas instituições financeiras do varejo intitulado de API 

(Análise de Perfil do Investidor), onde são realizadas perguntas sobre 

comportamento em diferentes situações a cerca dos seus investimentos. Esta é 

uma ferramenta para identificar e avaliar o perfil do investidor, auxiliando-o na 

escolha de produtos próximos aos seus objetivos, oferecendo produtos que 

melhor atendam aos objetivos de retorno do cliente, além de sua sua tolerância 

ao risco e as expectativas no investimento (BANCO DO BRASIL, 2014; ITAU, 

2018). 

Esse tipo de análise é conhecido pelo nome de Suitability, procedimento 

instituído pela ANBIMA em janeiro de 2008, e regulamentado pela CVM, 

estabelece que todas as instituições distribuidoras de fundos de investimento 

adotem procedimentos para verificar a adequação de seus produtos 

recomendados ao perfil de seus clientes. Dessa forma, para auxiliar o investidor 

na tarefa de selecionar o produto adequado ao seu perfil de risco e objetivos. 

Através de um questionário específico, que envolve aspectos como idade, 

horizonte de aplicação, finalidade, valor disponível para investimento, valor já 
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aplicado e tolerância ao risco, busca-se avaliar o perfil de risco e oferecer 

produtos que melhor atendam aos objetivos de retorno do cliente. 

O perfil do investidor deve considerar o momento de vida em que o cliente 

está. A tolerância ao risco e os objetivos podem mudar ao longo do tempo. Por 

isso, diante de um novo investimento é importante verificar se a posição do 

portfólio está de acordo com os objetivos e planos para o futuro. É importante que 

o cliente avalie periodicamente seu perfil de investidor para, se for o caso, rever a 

adequação de seus investimentos (ANBIMA, 2014). 

Diante disso, conforme estudo de Torres (2004), poderia ser questionado 

que razão teria um investidor para migrar seus investimentos para alocações mais 

arriscadas, em detrimento das aplicações livres de risco. A primeira resposta 

relaciona que o menor risco, representa menor retorno, sendo necessária a busca 

de aplicações mais voláteis para remunerações mais expressivas e a segunda 

relaciona o apetite do investidor para o risco. 

O investidor agressivo ou o arrojado é aquele que aceita os riscos em 

busca de melhores retornos. O conservador é aquele que se conforma com 

retorno mais limitados, em troca de segurança. Já o moderado é aquele que 

ocuparia uma posição intermediária entre correr riscos e se manter conservador. 

Diante disso, como observado nos capítulos anteriores, os juros mais 

baixos da economia, apesar de serem benignos para o crescimento econômico, 

geram ansiedade nos investidores que estavam acostumados com as altas taxas 

ao longo dos anos, proporcionando retorno elevado em investimentos 

conservadores, como os fundos de renda fixa, que acompanham sua variação 

(VALOR ONLINE, 2017). Como podemos ver na tabela 7 a seguir. 

Tabela 7 - QUADRO DE RENTABILIDADE CLASSES DE FUNDOS EM 2017 

TIPOS 

RENTABILID

ADE (%) 

Renda Fixa Simples 8,52 

Renda Fixa Duração Baixa Soberano 9,78 

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 10,01 

Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 10,14 

Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento 9,33 
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Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 9,68 

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre 9,89 

Multimercados Dinâmico 12,31 

Multimercados Long and Short Neutro 8,71 

Multimercados Long and Short Direcional 14,40 

Multimercados Macro 13,53 

Multimercados Livre 12,55 

Multimercados Juros e Moedas 10,08 

Multimercados Investimento no Exterior 10,71 

CDI 9,83 

Fonte: Elaboração Própria, dados da ANBIMA (2018). 

 

O recuo da taxa Selic, modificou o perfil de alguns investidores que, em 

decorrência da menor rentabilidade, estão dispostos a correrem maiores riscos 

para atingir melhores retornos (FGV, 2018). Esse comportamento fez com que a 

categoria de fundos de renda fixa reduzisse sua participação em mais de 2% do 

patrimônio líquido da indústria, distribuindo a participação em outras modalidades 

como os multimercados, que buscam superar os fundos de renda fixa. Vejamos 

no gráfico 4. 



37 
 

Gráfico 4 - PARTICIPAÇÃO CLASSES DE FUNDOS 

 

Fonte: Elaboração própria, dados da ANBIMA (2018). 

 

Constata-se, portanto, que houve a migração do volume de recursos dos 

investidores, sobretudo com relação aos Fundos de Renda Fixa. Confirmando os 

resultados da pesquisa de Lucena e Messias (2011), que constataram esse 

mesmo fluxo migratório ao longo dos anos, principalmente com a redução da 

Selic e a manutenção da inflação. 

O mesmo comportamento dos investidores também foi visto em 2012, no 

último ciclo de queda dos juros, quando o COPOM baixou a taxa para 7,5% e os 

investidores foram em busca de produtos mais sofisticados que a tradicional 

poupança, abrindo espaço para o crescimento dos fundos de investimentos, 

principalmente os multimercados, como podemos ver no gráfico 5. Embora, no 

ano seguinte tenha interrompido o corte e iniciado um novo ciclo de altas (FGV, 

2018). 
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Gráfico 5 - CAPTAÇÃO LÍQUIDA POR CATEGORIAS EM 2012 

 

Fonte: Elaboração própria, dados da FGV (2013). 

 

A categoria de multimercados apresentou captação líquida de mais de 20 

bilhões de reais no ano de 2012, consolidando a segunda maior captação do ano, 

ficando somente atrás dos fundos Referenciados DI, que possuem características 

conservadoras. 

Dessa forma, podemos perceber que a seleção do investidor por 

determinado produto é uma decisão que envolve múltiplos atributos, podendo 

estar associada a um conjunto amplo de informações. Transformando a escolha 

de um investimento em uma decisão de caráter pessoal e específica (STRONG, 

1993). 
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Um desafio para a indústria de fundos multimercados tendo sido a 

constante busca dos investidores pela alta liquidez dos fundos. O setor de 

investimentos no Brasil tem a maior parte de seus produtos dotados de alta 

liquidez, sendo uma importante variável na escolha dos brasileiros. 
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Diferentes artigos discutem a possibilidade de alcançar rentabilidades mais 

elevadas, escolhendo investimentos que envolvem período de resgate mais 

longo, possibilitando a alocação em ativos ilíquidos. Do ponto de vista do 

investidor, o retorno adicional vem da procura por um prêmio com base no 

obstáculo de converter os lucros em dinheiro. 

 Embora os fundos de investimentos que exigem períodos de resgate mais 

extensos sejam à minoria no mercado brasileiro, os fundos multimercados são os 

que representam essa parcela dos fundos, apresentando menor liquidez, como 

podemos observar na tabela 8 abaixo, verificando o prazo de resgate dos dez 

fundos selecionados na amostra da pesquisa.  

Tabela 8 - PRAZOS DE RESGATE 

FUNDOS PRAZO DE RESGATE (dias) 

SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT 60 

ADAM MACRO II FC FI MULTI 31 

XP MACRO FI MULT 31 

GARDE D ARTAGNAN FIC FI MULT 31 

SAFRA GALILEO SPECIAL FC FI MULT 31 

KINEA CHRONOS FI MULT 30 

SAFRA FARADAY SPECIAL FC FI MULT 32 

BRADESCO H FI MULT MACRO 1 

CSHG TOP 30 FC FI MULT 30 

GAVEA MACRO FC DE FI MULTIMERCADO 30 

Fonte: Elaboração própria, dados da CVM (2018). 

 

Como é possível observar, 90% dos fundos apresentam prazo de resgate 

superiores a 30 dias, diferentes dos fundos de investimentos Referenciados DI e 

de renda fixa, que costumam ter liquidez imediata. 

Estudos apontam que alta liquidez não é necessariamente um atributo para 

um bom investimento. Prazos mais extensos para liquidação de resgate 

representam um considerável fator para a obtenção taxas de retorno maiores, 

pois viabilizam que os gestores aloquem recursos em ativos de menor liquidez, 

com maior expectativa de rentabilidade. 

Não obstante, dos fundos selecionados, o SPX NIMITZ FEEDER FIC 

MULT é o que apresenta maior prazo de resgate e é o que possui a maior 
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rentabilidade e maior índice de Sharpe, 16,45% e 0,08, respectivamente. Isso 

corrobora o que expôs Júnior e Milan (2017), os resultados obtidos estudando os 

prazos de resgate mais longos em fundos de ações e multimercados mostraram 

que os resultados são estatisticamente significativos para produzir maiores taxas 

de Sharpe. 

Um estudo recente apresentado por Júnior, Milan & Yoshinaga (2017) 

sobre o mercado brasileiro, aponta a categoria multimercados como a que melhor 

responde pela troca de liquidez por maior retorno. Esses fundos, com requisito de 

prazo de resgaste superior a 30 dias e propensão a entregar maiores 

rentabilidades ajustados ao risco, podem alocar em diversos ativos, como câmbio, 

ações, renda fixa e derivativos. Os resultados do estudo salientam a necessidade 

de aprimorar a consciência, por parte dos investidores, sobre a maior 

possibilidade de prêmio de investimentos que não oferecem liquidez imediata, 

como os fundos multimercados.  

 

4.3. DESEMPENHO DOS FUNDOS MULTIMERCADOS 

De acordo com o relatório da ANBIMA, os fundos multimercados 

apresentaram resultado positivo entregando, na sua maioria, retornos superiores 

ao CDI. Os cortes de juros realizados pela autoridade monetária, em conjunto 

com os dados de inflação abaixo da meta, concederam cortes adicionais da taxa 

de juros ao longo do ano de 2017.  

A trajetória positiva dos fundos multimercados refletiu-se na sua 

rentabilidade. Entre os tipos, o destaque foi o Multimercados Long and Short 

Direcional com retorno de 15,61% em 2017. O Multimercado Livre, que tem 

Patrimônio Líquido de R$ 302,5 bilhões variou 12,92%. No gráfico 6 podemos ver 

a rentabilidade dos principais tipos de multimercados. 
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Gráfico 6 - RENTABILIDADE DOS PRINCIPAIS TIPOS DE MULTIMERCADOS 

 

Fonte: Elaboração própria, dados da ANBIMA (2018). 

 

Dos fundos pesquisados no estudo, 60% são do tipo “Multimercados 

Macro” e 40% do tipo “Multimercados Livre”.  Analisamos o patrimônio líquido dos 

fundos selecionados na amostra e sua rentabilidade no ano de 2017, conforme 

tabela 9 abaixo. 

Tabela 9 - RENTABILIDADE E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

FUNDOS PL (R$ milhões) 
RENTABILIDADE 2017 

(%) 

SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT 3.094,38 16,45 
 

SAFRA FARADAY SPECIAL FC FI MULT 1.389,59 13,21 
 

SAFRA GALILEO SPECIAL FC FI MULT 2.526,93 13,74 
 

ADAM MACRO II FC FI MULTI 2.881,59 15,17 
 

BRADESCO H FI MULT MACRO 2.494,53 12,77 
 

CSHG TOP 30 FC FI MULT 2.173,67 10,47 
 

KINEA CHRONOS FI MULT 1.816,74 13,41 
 

GAVEA MACRO FC DE FI MULTIMERCADO 1.695,06 6,22 
 

GARDE D ARTAGNAN FIC FI MULT 3.472,07 14,64 
 

XP MACRO FI MULT 1.504,43 14,76 

Fonte: Elaboração própria, dados da CVM (2018). 
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Como podemos observar, a maior parte dos fundos multimercados 

superaram o CDI (índice de referência para grande parte dos fundos de 

investimentos). Somente um dos dez fundos escolhidos, o fundo GAVEA MACRO 

FC DE FI MULTIMERCADO ficou abaixo do CDI, que fechou o ano em 9,95%, 

como podemos ver na tabela 10 a seguir. 

Tabela 10 - RENTABILIDADE PERCENTUAL DO CDI 

FUNDOS % do CDI (%) 

SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT 165,30 
 

ADAM MACRO II FC FI MULTI 152,40 
 

XP MACRO FI MULT 148,30 
 

GARDE D ARTAGNAN FIC FI MULT 147,10 
 

SAFRA GALILEO SPECIAL FC FI MULT 138,10 

KINEA CHRONOS FI MULT 134,70 
 

SAFRA FARADAY SPECIAL FC FI MULT 132,70 
 

BRADESCO H FI MULT MACRO 128,40 
 

CSHG TOP 30 FC FI MULT 105,20 
 

GAVEA MACRO FC DE FI MULTIMERCADO 62,50 

Fonte: Elaboração própria, dados da CVM (2018). 

 

Nota-se, portanto, da relevância dos desempenhos dos fundos 

multimercados, em uma amostra com o total de dez fundos, nove foram 

superiores ao CDI no retorno anual, podendo observar na tabela 11 a seguir. 

Tabela 11 - RENTABILIDADE X CDI - 2017 

FUNDOS 03 Meses 06 Meses 12 Meses 

 ADAM MACRO II FC FI MULTI  1,34 8,27 15,17 
    
 BRADESCO H FI MULT MACRO  1,69 4,87 12,77 
    
 CSHG TOP 30 FC FI MULT  0,81 6,06 10,47 
    
 GARDE D ARTAGNAN FIC FI 
MULT  

0,85 6,05 14,64 

    
 GAVEA MACRO FC DE FI 
MULTIMERCADO  

3,06 5,9 6,22 

    
 KINEA CHRONOS FI MULT  1,09 6,84 13,41 
    

http://personnalite.smartadvisor.com.br/Extratos/report.asp?data_report=29/12/2017&codigo_fnd=416770&codigo_indx=1
http://personnalite.smartadvisor.com.br/Extratos/report.asp?data_report=29/12/2017&codigo_fnd=271195&codigo_indx=1
http://personnalite.smartadvisor.com.br/Extratos/report.asp?data_report=29/12/2017&codigo_fnd=133264&codigo_indx=1
http://personnalite.smartadvisor.com.br/Extratos/report.asp?data_report=29/12/2017&codigo_fnd=355283&codigo_indx=1
http://personnalite.smartadvisor.com.br/Extratos/report.asp?data_report=29/12/2017&codigo_fnd=355283&codigo_indx=1
http://personnalite.smartadvisor.com.br/Extratos/report.asp?data_report=29/12/2017&codigo_fnd=211788&codigo_indx=1
http://personnalite.smartadvisor.com.br/Extratos/report.asp?data_report=29/12/2017&codigo_fnd=211788&codigo_indx=1
http://personnalite.smartadvisor.com.br/Extratos/report.asp?data_report=29/12/2017&codigo_fnd=397679&codigo_indx=1
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 SAFRA FARADAY SPECIAL FC FI 
MULT  

1,58 7,34 13,21 

    
 SAFRA GALILEO SPECIAL FC FI 
MULT  

2,55 9,54 13,74 

    
 SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT  2,04 7,86 16,45 
    
 XP MACRO FI MULTI  1,33 10,15 14,76 
    

CDI 1,76 4,06 9,95 

Fonte: Elaboração própria, dados da CVM (2018). 

 

Outro ponto identificado consiste na rentabilidade no período de três meses 

dos fundos que é inferior ao CDI no mesmo período para sete dos dez fundos. 

Isso reforça a necessidade de considerar os investimentos em fundos 

multimercados como investimentos de longo prazo, pois, apesar de terem 

apresentado retorno abaixo do CDI nos três primeiros meses do ano citado, 

quando ampliamos o corte para os seis primeiros meses do ano, todos os dez 

fundos obtiveram retorno superior ao índice de referência. 

Portanto, podemos assumir que os multimercados são fundos de longo 

prazo, pois tendem a apresentam melhores retornos quando os recursos são 

mantidos por maior tempo investidos. Isso é explicado pela composição da 

carteira dessa categoria de fundos, composta por ativos mais ilíquidos e que 

trocam prazo por rentabilidade. 

 

4.4. PLATAFORMA ABERTA DOS GRANDES BANCOS 

Um dos fatores que influenciaram a grande expansão dos fundos 

multimercados no último ano foi o sistema de plataforma aberta de investimentos. 

Esse sistema, adotado pelos principais bancos do país, permitiu que os clientes 

de alta renda (clientes com maior potencial de poupança) pudessem investir em 

fundos de outros gestores externos a sua instituição bancária. Estes fundos, os 

quais são chamados de fundos de terceiros, são fundos, principalmente, de 

gestoras independentes de recursos. 

Em 2017, o Itaú Unibanco, pioneiro na chamada “arquitetura aberta” de 

investimentos, criou uma plataforma com diversas opções de fundos de terceiros, 

http://personnalite.smartadvisor.com.br/Extratos/report.asp?data_report=29/12/2017&codigo_fnd=425729&codigo_indx=1
http://personnalite.smartadvisor.com.br/Extratos/report.asp?data_report=29/12/2017&codigo_fnd=425729&codigo_indx=1
http://personnalite.smartadvisor.com.br/Extratos/report.asp?data_report=29/12/2017&codigo_fnd=363057&codigo_indx=1
http://personnalite.smartadvisor.com.br/Extratos/report.asp?data_report=29/12/2017&codigo_fnd=363057&codigo_indx=1
http://personnalite.smartadvisor.com.br/Extratos/report.asp?data_report=29/12/2017&codigo_fnd=262773&codigo_indx=1
http://personnalite.smartadvisor.com.br/Extratos/report.asp?data_report=29/12/2017&codigo_fnd=417890&codigo_indx=1
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em que seus clientes de alta renda poderiam optar por alocar seus recursos 

nesses fundos, estes que eram somente acessíveis aos clientes do segmento 

Private (grandes fortunas). Em seguida, o Bradesco e o Banco do Brasil, também 

expandiram suas opções de fundos (VALOR ONLINE, 2018). 

A maior acessibilidade aos fundos com a abertura maior das instituições 

financeiras contribuiu para o ingresso do público investidor, inclusive o varejo. Os 

juros em queda fizeram com que os investidores buscassem um retorno em 

fundos com a gestão ativa, optando pelos multimercados, o que justifica o avanço 

desse segmento no ano (ANBIMA, 2018). 

De acordo com o boletim de dados da ANBIMA, em 2017, os investimentos 

em produtos financeiros no Brasil atingiram R$ 2,7 trilhões, o que representa alta 

de 11,8% com relação ao mesmo período em 2016. No que se refere à alocação 

de recursos, as aplicações em fundos de investimentos avançaram 27% sobre 

2016. O volume de aplicação no varejo subiu 9,5% em 2017, atingindo R$ 1,7 

trilhão. O segmento de varejo é dividido em duas categorias: varejo tradicional e o 

varejo alta renda. No tradicional, o aumento foi de 7,4%, já no alta renda, o 

volume foi de R$ 778,1 bilhões, com alta de 12,1% em relação ao ano anterior. 

Desse total, no varejo alta renda, as alocações em fundos apresentaram aumento 

de mais de 30% em 2017, motivadas pelo crescimento exponencial dos 

multimercados, que cresceram 117,1%. Esses dados são representados pela 

figura 2 abaixo, disponibilizado pelo ANBIMA. 
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Figura 2 - EVOLUÇÃO DO VOLUME NO VAREJO (R$ BILHÕES) 

 

Fonte: Anbima (2018) 

 

Os segmentos de varejo alta renda e private apresentaram um crescimento 

de 14,8% e 12,1%, respectivamente. Em comparação ao varejo tradicional, que 

ainda mantêm volume considerável alocado em aplicações mais conservadoras, 

os segmentos de maior renda e volume de investimentos apresentaram aumento 

relacionado ao movimento de redução dos juros da economia (SELIC). Como 

podemos observar na figura 3 a seguir. 
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Figura 3 - DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO (R$ BILHÕES) 

 

Fonte: Anbima (2018) 

 

4.5. ANÁLISE DE RISCO E RETORNO 

O processo de tomada de decisão na escolha de investimentos envolve a 

avaliação das expectativas de retorno em função dos riscos, caso as expectativas 

não se realizem. Dessa forma, cabe afirmar que o processo de tomada de 

decisão se expressa na avaliação da eficiência entre o retorno esperado e o risco 

de determinada carteira (ALENCASTRO, 2013). 

Neste trabalho, será feito uma análise de risco e retorno com base no 

tradicional Índice de Sharpe que será apresentado a seguir. 

ÍNDICE DE SHARPE (IS)  

Ferramenta muito utilizada para avaliação do risco e retorno de um 

investimento, criado na década de sessenta, por William Sharpe, o índice é um 

mecanismo de análise de uma estratégia de investimento zero, que corresponde 

ao retorno da arbitragem entre algum benchmark e o fundo que está sendo 

analisado. Portanto, pode ser interpretado como uma arbitragem entre a taxa livre 

de risco e o investimento que está sendo avaliado (SHARPE, 1994). 

Segundo Assaf Neto (2015), o índice de Sharpe mostra o prêmio de um 

ativo para o risco assumido (desvio padrão). Ele é considerado um dos 
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indicadores de desempenho mais utilizados, sobretudo na avaliação de fundos de 

investimentos (VARGA, 2001). 

Ou, como definiu Fortuna (1999), o índice “mede a performance de uma 

carteira de títulos, ou de um fundo, sob  ótica da rentabilidade e do risco”. O 

índice busca representar a razão entre retorno e variabilidade. Trata-se de uma 

medida do prêmio de risco por unidade de risco incorrido (SHARPE, 1966). 

Empregado no meio acadêmico e por profissionais do mercado financeiro, 

o índice é considerado a mais eficiente medida de tomada de decisão na escolha 

de um fundo, no que tange os retornos passados ajustados ao seu risco. Tem por 

características o fácil entendimento e cálculo simples, como veremos na equação 

abaixo: 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 =  
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝜎𝑝
 

Onde, 

Rp = Retorno do investimento. 

Rf = Retorno livre de risco. 

σp = Risco do investimento. 

Sendo assim, o índice de Sharpe serve para calcular a diferença entre a 

rentabilidade do investimento, menos a rentabilidade do ativo livre de risco. O 

resultado dessa subtração é dividido pela volatilidade do investimento, obtendo o 

resultado final. O índice de sharpe é calculado com base nos dados passados 

apresentados pelo investimento. São considerados o retorno anual e o risco 

(desvio padrão). No tabela 12 abaixo, foi trazido o índice de Sharpe do ano de 

2017 para os fundos selecionados na amostra e na figura 4 observamos o gráfico 

de dispersão (risco x retorno), podemos ter uma melhor visão da relação de risco 

e retorno dos investimentos apresentada pelo índice. 

Tabela 12 - RENTABILIDADE E ÍNDICE DE SHARPE 

FUNDOS 
RENTABILIDADE 

(%) 
ÍNDICE SHARPE 

SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT 16,45 0,08 
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ADAM MACRO II FC FI MULTI 15,17 0,04 

XP MACRO FI MULT 14,76 0,05 

GARDE D ARTAGNAN FIC FI MULT 14,64 0,06 

SAFRA GALILEO SPECIAL FC FI MULT 13,74 0,03 

KINEA CHRONOS FI MULT 13,41 0,06 

SAFRA FARADAY SPECIAL FC FI MULT 13,21 0,04 

BRADESCO H FI MULT MACRO 12,77 0,07 

CSHG TOP 30 FC FI MULT 10,47 0,01 

GAVEA MACRO FC DE FI MULTIMERCADO 6,22 -0,05 

Fonte: Elaboração Própria, dados da CVM (2018). 

 

Figura 4 - DISPERSÃO RISCO E RETORNO 

 

Fonte: Itaú Unibanco (2018) 

 

Com base nos dados na tabela e no gráfico acima apresentados, vemos 

que os fundos com maior rentabilidade anual não são, necessariamente, os que 

fundos que possuem maior índice de Sharpe. Os três fundos com mais 

rentabilidade são: (i) SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT; (ii) BRADESCO H FI 

MULT MACRO e (iii) GARDE D ARTAGNAN FIC FI MULT e KINEA CHRONOS FI 

MULT. Enquanto os três fundos com maior rentabilidade anual são: (i) SPX 

NIMITZ FEEDER FIC MULT; (ii) ADAM MACRO II FC FI MULTI e (iii) XP MACRO 

FI MULT.  

Vale destacar também o fundo multimercado GAVEA MACRO FC DE FI 

MULTIMERCADO, fundo com menor rentabilidade anual e com um índice de 
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Sharpe, de -0,05. O índice de Sharpe negativo indica que este fundo teve a pior 

relação risco x retorno, ou seja, apresentou um desempenho insatisfatório, 

estando abaixo da taxa livre de risco.  

 

5. CONCLUSÃO 

O objetivo principal deste estudo foi analisar a indústria de fundos 

multimercados brasileira, sua recente evolução e os fatores que motivaram o 

aumento das alocações nessa categoria de fundos, atingindo a maior captação 

líquida da história.  

A evolução da taxa de juros exposta neste trabalho foi do ano 2008 até o 

ano de 2017, onde houve três períodos expressivos de queda. Em outubro de 

2016, a taxa de juros chegou a 7% em dezembro, menor taxa do período 

apresentado. Apesar de serem bons para o crescimento econômico, os juros 

baixos geram ansiedade nos investidores que estavam habituados com as altas 

taxas e que proporcionavam um alto retorno mesmo em investimentos 

conservadores, como os fundos de renda fixa. 

Dessa maneira, a queda da taxa Selic alterou o perfil e consequentemente 

o comportamento de alguns investidores que atualmente estão dispostos a 

enfrentarem maiores riscos para alcançar melhores retornos. Fazendo com que 

os recursos dos investidores sofressem importantes migrações, sobretudo a 

categoria de fundos de renda fixa, que reduziu sua participação em mais de 2% 

do patrimônio líquido da indústria, enquanto as participações em outras 

modalidades, que buscam superar os fundos de renda fixa, como os fundos 

multimercados, aumentaram. A categoria de multimercados apresentou, em 2017, 

uma captação de líquida de 101 bilhões, quatro vezes superior ao ano de 2016. 

Alguns autores recentemente apontaram a categoria multimercados como 

a que melhor responde pela troca de liquidez por maior retorno. Dessa maneira, 

com relação à avaliação de desempenho dos fundos multimercados no ano de 

2017, é possível afirmar que a maioria destes teve retorno superior ao CDI, que 

fechou o ano em 9,95%. Dos dez fundos selecionados para a amostra, apenas 

um deles apresentou retorno inferior ao CDI e índice de Sharpe negativo. Os 
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outros fundos mostraram resultados satisfatórios e rentabilidade na ordem de até 

165,3% do CDI, indicando boa relação de risco e retorno. Então, a trajetória 

positiva dos fundos multimercados refletiu-se na sua rentabilidade. 

Constatou-se também que os investimentos em fundos multimercados não 

são investimentos de curto prazo, pois, apesar de terem apresentado retorno 

abaixo do CDI nos três primeiros meses do ano citado, quando ampliamos o 

acumulado no período do primeiro semestre de 2017, todos os dez fundos 

obtiveram retorno superior ao índice de referência. Isso reforça a necessidade de 

considerar que os fundos multimercados tendem a apresentar melhores retornos 

quando os recursos são mantidos por maior período de tempo investido. 

Assim, dos fundos selecionados, o SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT é o 

que apresenta maior prazo de resgate e é o que possui a maior rentabilidade 

(16,45%) e o maior índice de Sharpe (0,08). Já entre os tipos, o de maior 

destaque foi o tipo de Multimercado Long and Short Direcional com retorno de 

15,61% em 2017. Enquanto o Multimercado Livre, que tem Patrimônio Líquido de 

R$ 302,5 bilhões variou 12,92% no mesmo período. Dos fundos pesquisados no 

estudo, 60% são do tipo “Multimercados Macro” e 40% do tipo “Multimercados 

Livre”. 

Além disso, vale destacar outro importante fator que influenciou a 

expansão dos fundos multimercados no último ano, o sistema de plataforma 

aberta de investimentos. Esse sistema foi adotado pelos principais bancos do 

país, permitindo que os clientes de alta renda fossem capazes de investir em 

fundos de terceiros a sua instituição bancária. 

No que diz respeito à tomada de decisão na escolha de investimentos, a 

avaliação das expectativas de retorno em função dos riscos é extremamente 

necessária. Dessa forma, utilizou-se neste estudo o índice de Sharpe, ferramenta 

muito utilizada para avaliação do risco esperado e retorno de um investimento. 

Com base nos dados apresentados neste trabalho, vemos que os fundos com 

maior rentabilidade anual não são, necessariamente, os que possuem maior 

índice de Sharpe.  

Portanto, o trabalho cumpriu o proposto no que tange a identificação dos 

fatores que proporcionaram o recente crescimento da indústria de fundos 
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multimercados. Dessa maneira, analisando o cenário econômico do ano de 2017, 

percebe-se que a economia brasileira apresentou retomada do crescimento com o 

aumento no PIB, controle inflacionário e redução nos juros da economia (SELIC), 

após longo período de recessão que se iniciou em 2014. 
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