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1. Introdução 

 

Em 2009 a CMVM publicou um estudo que teve por objeto avaliar se a um maior dinamismo da 

gesta o dos fundos de investimento de aço es nacionais podia ser associada uma tambe m maior 

rentabilidade. 

 

Nesse estudo, ale m da utilizaça o de indicadores mais convencionais, como e  o caso do turnover 

das carteiras dos fundos, fez-se recurso a um outro indicador que, tanto quanto foi possí vel  

apurar, foi enta o aplicado pela primeira vez como medida de ‘instabilidade’ de uma carteira de 

investimentos: o indicador Finger-Kreinin, desenvolvido originalmente para medir a similitude da 

estrutura de exportaço es entre dois espaços econo micos. 

 

O estudo enta o realizado cobria o perí odo compreendido entre 2002 e 2008. Com o presente  

texto pretende-se, ale m de outros melhoramentos, estender a ana lise ate  2015, o que permitira  

averiguar ate  que ponto a relaça o entre ativismo de gesta o e rentabilidade podera  ter sido  

alterada na seque ncia da crise financeira internacional.  

 

2. O Indicador de Finger-Kreinin 

 

No estudo da CMVM N.º 2/20091, para o qual se remete para efeitos metodolo gicos uma vez que 

a metodologia agora adotada e  similar, apresenta-se a racionalidade e a lo gica subjacentes a   

aplicaça o do indicador Finger-Kreinin aos fundos de investimento o que, por memória e com efeito 

u til para a melhor compreensa o do presente documento, se recorda: 

 

“O indicador de Finger-Kreinin (doravante designado por FK), desenvolvido num estudo sobre  

comércio externo2, é um indicador de similitude das exportações de um determinado país quando 

comparado com outro país ou espaço económico de referência, tipicamente seu concorrente. Este 

índice tem por base o cálculo, em cada momento, do peso de cada bem ou serviço comercializado 

por um país na estrutura global das exportações desse país ou espaço económico. O cálculo é  

efetuado para os dois espaços económicos em comparação, sendo, em cada momento do tempo,  

determinado o valor mínimo que o bem ou serviço em análise regista na estrutura de exportações 

de cada um dos espaços económicos comparados. O indicador FK é definido como: 
 

 

onde: 
 

FK t = valor do indicador FK no momento t, para os países j e k; 
                       = peso relativo do bem ou serviço i no total de exportações do país j num dado  

momento t; 
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1- Disponível em http://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Estudos/EmArquivo/Documents/EstudoCMVM0220091.pdf 
 
2- Ver Finger, J. M. and M. E. Kreinin (1979), “A Measure of ‘Export Similarity’ and Its Possible Uses,” Economic Journal, 89, 905-912.  

http://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Estudos/EmArquivo/Documents/EstudoCMVM0220091.pdf


                          = peso relativo do bem ou serviço i no total de exportações do país k num dado  

momento t.  

 

O indicador FK varia entre zero e 100, com zero a traduzir um grau de dissemelhança total na  

estrutura de exportações entre os dois espaços económicos (exportam bens e serviços completa-

mente diferentes) e 100 a corresponder a total similitude (a estrutura de exportações de bens e  

serviços é idêntica nos dois espaços económicos em comparação). O valor do índice é sensível ao 

número de bens e serviços contidos na estrutura, sendo tendencialmente menor com o aumento  

daquele número. 

 

Com alguns ajustamentos, o indicador FK pode ser utilizado para medir o grau de estabilidade  

da composição das carteiras dos fundos de investimento e, nessa medida, pode ser usado como  

indicador complementar para medir o ativismo da gestão. A transposição deste indicador para a 

realidade dos fundos de investimento consiste em substituir países por carteiras em momentos  

temporais diferentes; o que se procura agora identificar é o grau de similitude das carteiras de  

investimento entre dois momentos de tempo. Os “bens e serviços” serão, no novo contexto, os  

diferentes ativos sob gestão (ou ações, no caso em apreço). Nestes termos, o indicador passa a ser 

definido da seguinte forma: 

 
 

onde 
 

FK jt = valor do indicador FK no momento t, para o fundo j; 

                  = peso da ação i na carteira de ações do fundo j no momento t; 
 

                                   = peso da ação i na carteira de ações do fundo j no momento t-1. 
 

O indicador FK tem por base o cálculo do peso de cada título no valor global da carteira. Este  

exercício é efetuado para dois momentos do tempo, determinando-se o valor mínimo que o título 

em análise regista na estrutura de investimento da carteira de um dado fundo no conjunto dos  

momentos analisados. Exemplificando: se a ação i, no momento t, representar 5% da carteira de 

ações do fundo j e apenas 3% no momento t-1, o respetivo valor para o cálculo de FK associado à 

ação i será de 3%. Repetindo este processo para todas as i = 1, 2, …, n ações incluídas nas carteiras 

de ações dos fundos de investimento e somando todos os valores assim obtidos, obtém-se o valor de 

FK para o fundo j num dado momento t (por comparação com o momento anterior). O indicador FK 

é numericamente tanto mais próximo de 100 quanto maior for o grau de semelhança entre a  

composição das carteiras apuradas nos momentos t e t-1 para o fundo em análise.” 

 

3. Os Resultados Obtidos em 2009 
 

Sintetizam-se de seguida as principais concluso es do referido estudo: “Conclui-se que vários  

fundos com menor Turnover apresentam um FK mais elevado, sugerindo que o menor activismo nas 

transacções está positivamente associado a uma menor reconfiguração das carteiras dos fundos de 

investimento abertos de acções nacionais. No entanto, também foi possível verificar que alguns  
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fundos situados no topo do ranking do Turnover apresentam indicadores FK elevados e não muito 

distantes dos fundos situados no escalão inferior do mesmo ranking. Nestes casos, não é possível 

afirmar que a um maior Turnover esteja claramente associada uma maior reconfiguração da  

carteira entre períodos. 

 

No que respeita à influência do activismo da gestão sobre a rentabilidade dos fundos, conclui-se que 

o maior activismo em termos do volume de transacções e da reconfiguração das carteiras permitiu 

obter maiores rentabilidades ajustadas ao risco no período anterior à actual crise financeira.  

Contudo, durante a crise financeira, o aumento das transacções sem reconfiguração das carteiras 

prejudicou a rentabilidade dos fundos enquanto a maior reconfiguração das carteiras dos fundos 

(ainda que com um volume transaccionado mais reduzido) permitiu melhorar essa rentabilidade.” 

 

4. Dados e Caracterização da Amostra 

 

A amostra usada no presente texto inclui todos os 23 fundos de investimento abertos de aço es 

nacionais que estiveram em atividade no perí odo compreendido entre 31 de dezembro de 2001 

e 31 de dezembro de 2015.3 Estes fundos investiam principal ou exclusivamente em aço es  

nacionais admitidas a  negociaça o no Eurolist by Euronext Lisbon. A amostra tem um ma ximo  

de 169 observaço es mensais de carteiras de investimento (para os fundos que estiveram em  

atividade durante todo o perí odo amostral) e um mí nimo de 5, perfazendo no total 2 884  

observaço es, com um ma ximo de 45 aço es presentes em cada carteira. Esta informaça o foi  

utilizada para o ca lculo da rentabilidade dos fundos, do valor lí quido global dos fundos (VLGF), 

da percentagem de aço es nacionais nas carteiras e do indicador de Finger-Kreinin (FK). Relativa-

mente aos ca lculos do Turnover, a amostra compreende, respetivamente, um ma ximo e um  

mí nimo de 55 e uma observaço es trimestrais para cada fundo entre 30 de Junho de 2002 e 31 de 

Dezembro de 2015.4  

 

Apresenta-se na tabela do anexo I, em termos agregados para todo o perí odo 2002-2015,  

a percentagem me dia de aço es nacionais incluí das na carteira de cada fundo. No anexo II  

compara-se o desempenho dos fundos com dois benchmarks de mercado relevantes para o  

efeito, o PSI20 Total Return (PSI20 TR) e o PSI Geral, e conclui-se que o retorno do í ndice  

PSI20 TR explica uma parte muito relevante da rentabilidade dos fundos. Em relaça o a α (o  

retorno dos fundos que e  atribuí vel a outras varia veis que na o o mercado), a sua insignifica ncia 

revela que, em me dia, os fundos na o conseguiram gerar retornos anormais face ao benchmark. 
 

6 Estudos CMVM N.º 1 2017 

3- A amostra inclui 11 Fundos de Poupança em Ações. Foram incluídos na amostra 12 fundos de ações nacionais que, durante o período 
amostral, foram fundidos, por absorção, noutros fundos (5) ou liquidados (7), o que significa que os resultados obtidos não estão sujeitos 
ao viés de sobrevivência (survivorship bias). 
 
4- Trata-se dos únicos dados disponíveis, uma vez que só a partir de 30 de Junho de 2002 se tornou obrigatório o reporte de tal  
informação à CMVM e em base trimestral.  



5. Principais Resultados Obtidos 
 

5.1 Indicadores de Ativismo de Gestão 

 

Em relaça o ao turnover (corrigido) e ao indicador FK, apresenta-se no anexo III informaça o  

sobre os valores obtidos para estes indicadores de ativismo de gesta o nos diversos fundos.  

A leitura da segunda coluna da Tabela 5 (painel A) permite concluir que, em termos me dios  

trimestrais, o fundo com maior turnover corrigido (o fundo 12) apresenta uma rotaça o  

trimestral da carteira um pouco inferior a duas vezes o respetivo VLGF. No extremo oposto  

encontra-se o fundo 17 que apenas rodou a respetiva carteira cerca de 0,02 vezes por  

trimestre.5,6  A amplitude de variaça o do turnover corrigido e , pois, acentuada, o que sugere, por 

si so , que o ativismo da gesta o e  heteroge neo entre os va rios fundos. 

 

Relativamente ao indicador FK, va rios fundos com menor turnover apresentam um FK mais  

elevado (e  o caso, em regra, dos cinco fundos com menor turnover). Estes resultados sugerem 

que fundos com menor rotaça o da carteira apresentam uma maior estabilidade na estrutura  

dessa carteira e, portanto, um indicador FK mais elevado. Este conjunto de resultados  

materializa-se numa correlaça o entre o turnover corrigido me dio trimestral e o indicador FK 

me dio trimestral de -0,53 para todo o perí odo amostral, cena rio que se mante m no essencial 

apo s exclusa o da ana lise do ano particularmente atí pico de 2008. Contudo, nem todos os fundos 

apresentam uma correlaça o negativa entre aquelas varia veis. Sa o os casos dos fundos 12 e 16 

(mas tambe m do 19), que se encontram entre os fundos com turnover corrigido mais elevado.  

 

Constata-se, adicionalmente, uma reduzida amplitude de variaça o no indicador FK7, pouco  

compatí vel com a registada no turnover. Parece ser, pois, possí vel concluir que, em me dia, o  

conjunto dos fundos apresenta uma rotaça o significativa da carteira (em me dia, as carteiras  

rodam cerca de dois terços ao trimestre) mas tal na o se traduz necessariamente numa  

significativa recomposiça o das carteiras. Dito de outro modo, existe alguma complementaridade 

no uso simulta neo dos dois indicadores de ativismo de gesta o. 

 

Estas concluso es na o se alteram significativamente quando se repete a ana lise para os  

subperí odos 2002-2007 e 2008-2015 (vide Tabela 5, Paine is B e C): a rotaça o me dia trimestral 

das carteiras e  mais baixa no perí odo anterior a  crise financeira internacional (turnover  

corrigido me dio de, respetivamente, 48,9% e 79,4%); por seu turno, o indicador FK trimestral 
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5 - Este reduzido valor é, contudo, ajustado à política de investimentos porquanto este fundo apenas necessita modificar a sua carteira 
quando ocorram alterações no cabaz do índice que usa como benchmark. 
 
6- O fundo 19 tem um turnover corrigido negativo, o que resulta de as subscrições adicionadas dos resgates terem sido, em termos  
médios, de valor superior ao do conjunto das compras e das vendas de ativos para a carteira. Tal deveu-se, certamente, ao processo de 
liquidação em que o fundo entrou em 2004, tendo eventualmente sido usada a liquidez em carteira para esse efeito. 
 
7- O efeito das ações que durante o período foram admitidas à negociação está aqui incluído. Estas novas ações, ao integrar as carteiras 
dos fundos, tiveram um impacto direto no indicador FK, aumentando a dissemelhança das carteiras e reduzindo o FK. 



me dio e  mais elevado no primeiro perí odo (88,5%) do que no segundo (84,6%). Tambe m a  

correlaça o entre os dois indicadores se altera: e  de -0,70% no perí odo 2002-2007 e de -0,52%  

no perí odo 2008-2015.  

 

Este conjunto de resultados pode ter dois significados distintos. Em primeiro lugar, pelo menos 

nalguns casos os fundos negoceiam de forma ativa entre os perí odos de reporte das carteiras e 

eventualmente realizam operaço es de compra e de venda essencialmente sobre as mesmas 

aço es e em quantidades semelhantes (incluindo operaço es de day-trading), o que não altera de 

modo relevante a estrutura das respetivas carteiras. Em segundo lugar, devido a questo es  

concorrenciais (recorde-se que, atualmente, apenas as carteiras em fim de cada trimestre sa o 

objeto de publicaça o)8, em alguns casos as carteiras intra-trimestrais podem ser objeto de maior 

recomposiça o do que as carteiras de final de trimestre e o indicador FK na o capta essas  

recomposiço es intra-trimestrais porque e  calculado com base nas carteiras de final de perí odo.9 

A acontecer esta situaça o, os mais elevados valores do turnover corrigido na o esta o associados a 

maior dissemelhança das carteiras em perí odos contí guos. 

 

5.2 Análise Multivariada 

 

Apresenta-se nesta seça o o modelo uniequacional mu ltiplo explicativo das rentabilidades dos 

fundos usado no anterior estudo da CMVM. O modelo linear enuncia-se da seguinte forma: 

 

 
 

onde: 

 

   = Rentabilidade do fundo deduzida da rentabilidade do ativo sem risco; 10 

        = Turnover corrigido; 

       = Indicador FK; 

              = Rentabilidade do PSI20 TR deduzida da rentabilidade do ativo sem risco; 

VLGF = Valor lí quido global do fundo no final de cada trimestre, em 106 €; 

i = 1, …, N, sendo N o nu mero de fundos (19 fundos);11 

t = 1, …, T, sendo T o nu mero de trimestres; 

D1 = 1, no perí odo 2007Q3-2008, e 0 nos demais trimestres. 
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8- Sendo certo que até 2013 eram objeto de divulgação mensal. 
 
9- Esta situação é denominada na literatura académica como “window dressing”. 
 
10- Foi usada a yield mensal das obrigações do Tesouro portuguesas com maturidade residual de 10 anos (Fonte: Banco de Portugal). 
 
11- O fundo 2, por não ter observações de turnover, os fundos 1 e 3, por terem apenas uma observação desta variável, e o fundo 16, por 
ter apenas 4 observações também desta variável, não foram incluídos na estimação. 



 Assim, efetuaram-se regresso es para dados trimestrais utilizando como varia veis explicativas o 

turnover corrigido12, o indicador FK, o excesso de rentabilidade do PSI20 TR e o valor lí quido  

global dos fundos, mas considerando agora tambe m os fundos que se extinguiram no decurso do 

perí odo analisado.  

 

Uma ana lise de dados em painel (na o balanceado) para o perí odo 2002-2008 (usado no  

estudo da CMVM de 2009), com uma estrutura de efeitos fixos seccionais tendente a captar as 

caracterí sticas especí ficas de cada fundo, produziu resultados que alteram parcialmente  

as concluso es retiradas no estudo de 2009, nomeadamente a perda de significa ncia estatí stica  

da varia vel TO, embora o sinal do coeficiente na o se tenha alterado (vejam-se as diferenças das 

colunas (1) e (2) da Tabela A). Tal resulta essencialmente de dois factos: i) terem sido corrigidos 

dados histo ricos pelas sociedades gestoras, especialmente para o perí odo compreendido entre 

2006 e 2008, que afetaram, com maior intensidade, a varia vel turnover corrigido (TO) e, com 

menor intensidade, a rentabilidade dos fundos; e ii) o indicador FK ter sido agora calculado com 

base em aço es (integrantes das carteiras dos fundos) avaliadas a preços correntes tendo em  

vista melhor capturar outros efeitos subjacentes a  variaça o da estrutura das carteiras (e.g.  

aumentos de capital) que na o apenas os decorrentes de stock splits.  
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12- Não existem observações mensais para o turnover corrigido pelo que as estimações reportadas são efetuadas com dados trimestrais. 



Tabela A – Resultados da Regressão em Painel Para Observações Trimestrais  

– Modelo de Efeitos Fixos Secionais (2002-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A estimaça o do modelo com todos os fundos (isto e , incluindo tambe m os que foram liquidados 

durante o perí odo) 13 na o altera os resultados (ver coluna (3) da Tabela A), raza o pela qual se 

conclui na o haver enviesamento de sobrevive ncia resultante da na o consideraça o dos fundos  

liquidados. 

 

A atualizaça o agora efetuada começa por replicar o modelo proposto no estudo de 2009, para a 

totalidade da amostra e para o perí odo compreendido entre 2002 e 2015. Os resultados da  

estimaça o do modelo sa o apresentados na Tabela B.14 Aí  se pode constatar (coluna (1)) que sa o 

pouco expressivas as alteraço es que resultam do uso de uma amostra maior. Com efeito, apenas 

a dimensa o dos fundos (VLGF) tem o sinal do respetivo coeficiente estimado alterado, mantendo 

todavia a significa ncia estatí stica.15 Por outro lado, existem dois casos de perda de significa ncia 
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13- Apesar de terem estado em atividade 23 fundos neste período, três deles, por se terem liquidado ainda em 2002, e um outro, apesar 
de se ter liquidado apenas em 2003, apresentavam um número de observações muito residual pelo que não foram incluídos na  
estimação. 
 

14- A variável D1 abarca agora todo o período posterior à crise financeira internacional. 
 

15- A introdução de um termo quadrático para o VLGF não se revela significativa em nenhum dos ensaios. 



estatí stica com manutença o do sinal da respetiva estimativa. Sa o os casos das varia veis FK e 

VLGF nos anos posteriores a  crise financeira internacional. Finalmente, existe um caso de altera-

ça o de sinal com ganho de releva ncia estatí stica, o do retorno do í ndice PSI20 no perí odo poste-

rior a  crise financeira internacional. Atribuem-se estas (pouco relevantes) alteraço es a  reconfi-

guraça o da estrutura de efeitos fixos, decorrente de a amostra possuir quase o dobro das obser-

vaço es e, como tal, melhor permitir capturar aspetos idiossincra ticos de cada fundo e em parti-

cular os decorrentes dos impactos da crise financeira internacional no comportamento dos ges-

tores dos fundos. Em termos econo micos, parece ser de concluir que a reconfiguraça o das cartei-

ras que ocorreu no segundo semestre de 2007 e em 2008 na seque ncia do iní cio da crise finan-

ceira internacional provocou algum impacto na rentabilidade dos fundos, mas que esse impacto 

foi de curta duraça o visto que a varia vel D1xFK deixa de ser significativa quando se estende a 

amostra ate  ao final de 2015. 

 

Na o obstante, e como referido anteriormente, a rotaça o das carteiras dos fundos (dada pelo tur-

nover) pode ser expressiva mas a respetiva recomposição (dada pelo indicador FK) não o ser. Assim, 

considera-se que a gesta o de um fundo e  ativa quando maior rotaça o (isto e , turnover corrigido 

mais elevado) coexiste com maior reconfiguraça o da carteira (isto e , indicador FK mais reduzi-

do). Nestes termos, foi adicionada ao modelo uma varia vel bina ria que representa os fundos cujo 

TO se encontra no primeiro quartil da amostra e, em simulta neo, cujo FK se encontra no quarto 

quartil da amostra. Dito de outro modo, esta varia vel (Ativistas) corresponde aos fundos que te m 

maior rotaça o e em simulta neo maior recomposiça o da respetiva carteira no trimestre. De modo 

ide ntico foi criada uma outra varia vel bina ria que representa os fundos cujo TO se encontra no 

quarto quartil da amostra e, em simulta neo, cujo FK se encontra no primeiro quartil da amostra. 

Esta varia vel (Na o Ativistas) corresponde aos fundos que te m menor rotaça o e em simulta neo 

menor recomposiça o da respetiva carteira no trimestre. O maior ativismo da gesta o na o e  com-

pensador para os participantes dos fundos de investimento uma vez que o respetivo coeficiente 

estimado e  negativo e estatisticamente significativo, o que significa que esses fundos te m retor-

nos mais baixos que os demais (vide coluna (2) da Tabela B).16 

 

Finalmente, e para obviar a possí veis problemas de autocorrelaça o, foram incluí dos termos au-

torregressivos no modelo, mantendo-se o essencial dos resultados anteriormente obtidos (ver 

coluna (3) da Tabela B).17 
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16- Estes resultados são confirmados quando em vez das variáveis binárias de ativismo se usa uma variável de interação que capte  
simultaneamente a rotatividade e a instabilidade das carteiras (resultados não reportados). Para o efeito, multiplicou-se para cada fundo 
e em cada data de observação a variável TO por (1-FK), esta última devendo ser lida como o grau de dissemelhança das carteiras. 
 

17- Adicionalmente, foi admitida a possibilidade de os gestores que cobram maiores custos (que correspondem a maior taxa global de 
encargos, que inclui, entre outros, as comissões de gestão e de depósito) serem aqueles que evidenciam maior capacidade de gestão. 
Esta variável não se revela estatisticamente significativa em nenhuma das estimações (resultados não reportados), pelo que o retorno 
dos fundos não se mostra sensível aos custos em que incorrem os participantes.  



Tabela B – Resultados da Regressão em Painel Para Observações Trimestrais  

– Modelo de Efeitos Fixos Secionais (2002-2015) 
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6. Síntese Conclusiva 

 

Procedeu-se no presente documento a uma atualizaça o do estudo da CMVM de 2009 sobre  

ativismo de gesta o e o seu efeito na rentabilidade dos fundos de investimento em aço es  

nacionais. Tal como enta o, foram utilizados dois indicadores para medir o ativismo, o turnover 

corrigido das carteiras e o indicador Finger-Kreinen. O uso destes indicadores conte m valor 

acrescentado uma vez que os fundos que, em simulta neo, mais negoceiam e mais reconfiguram 

as suas carteiras sa o penalizados em termos de rentabilidade. 

 

Os resultados obtidos permitem ainda concluir que a rentabilidade dos fundos de investimento 

em aço es nacionais continua a ser essencialmente explicada pelo retorno do mercado e que a  

dimensa o dos fundos tem um efeito negativo na rentabilidade, quer antes quer depois da crise 

financeira internacional. Estes resultados questionam, assim, a ideia de que os fundos beneficiam 

de economias de escala na gesta o.  

 

Em suma, os resultados que agora se reportam sugerem que uma maior rentabilidade teria  

estado associada a fundos cujas caracterí sticas tivessem sido, cumulativamente, as seguintes:  

i) carteira esta vel; ii) pequena dimensa o, iii) incorrer em custos de transaça o essencialmente  

para reconfigurar a carteira quando haja alteraça o do benchmark ou, na ause ncia de liquidez, 

para fazer face a subscriço es e resgates, e, como tal, fundos com um turnover reduzido; e iv)  

comissionamento mais reduzido.18 Nenhum dos 23 fundos que compuseram a amostra deste es-

tudo reu ne ou reuniu globalmente estas caraterí sticas. 

 

 

O Ativismo da Gestão e a Rentabilidade dos Fundos de Ações Nacionais 13 

18- A taxa global de encargos média dos 23 fundos analisados foi de cerca de 2%/ano, o que é um valor muito acima do cobrado por  
fundos de gestão passiva. No mercado norte-americano (dados de 2016), a comissão total média (total expense ratio) de um fundo de 
ações de gestão passiva foi de 0,20%. Em 2015, para o mesmo mercado, registou-se um total de subscrições líquidas em fundos de gestão 
passiva de cerca de 310 mil milhões de euros e, ao invés, um desinvestimento de 375 mil milhões de euros em fundos de gestão ativa.  



Anexo I 
 

Tabela 1 – Características Principais dos Fundos Integrantes da Amostra (2002-2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anexo II 
 

Utiliza-se para comparar a rentabilidade dos fundos o PSI20 Total Return, em vez do mais  

conhecido PSI20, uma vez que aquele resulta da correça o do valor deste u ltimo pelo montante 

dos dividendos distribuí dos pelas empresas que o integram. Tal resulta apropriado dado que  

os fundos tambe m encaixam esses dividendos, os quais por sua vez te m reflexo no valor das  

unidades de participaça o e nas respetivas rentabilidades. Efetua-se, igualmente, uma  

comparaça o com o PSI Geral, í ndice tambe m corrigido de dividendos, uma vez que as carteiras 

dos fundos apresentam uma diversificaça o muitas vezes superior a  do cabaz do PSI20. 

 

Tendo em vista melhor evidenciar a relaça o entre a rentabilidade e o risco dos fundos,  

procedeu-se ao ca lculo do í ndice de Sharpe que proporciona uma medida do excesso de retorno 

dos fundos face a um ativo sem risco, relativizado pelo risco dos fundos. Assumindo a consta ncia 

da rentabilidade do ativo sem risco durante o perí odo em ana lise, o í ndice de Sharpe e  dado por: 

 

 
 
onde: 
 
Sjt = í ndice de Sharpe para o fundo j no perí odo t; 
Rjt = rentabilidade do fundo j no perí odo t; 
Rt = taxa de rentabilidade do activo sem risco no perí odo t;  
σjt = risco (medido pelo desvio padra o) do fundo j no perí odo t. 
 
 

14 Estudos CMVM N.º 1 2017 



Com o objetivo de avaliar a robustez dos resultados, foram usados duas proxies para Rt. Assim, 
definiu-se R1t como a taxa de retorno me dia ponderada das operaço es passivas a mais de dois 
anos (2,60% no perí odo compreendido entre 31 de Dezembro de 2001 e 31 de Dezembro de 
2015) das instituiço es financeiras moneta rias nacionais19 e R2t como a yield anual me dia das 
obrigaço es do Tesouro nacionais com maturidade residual de 10 anos (5,18% no perí odo  
compreendido entre 31 de Dezembro de 2001 e 31 de Dezembro de 2015).20 
 
O desempenho comparado dos fundos incluí dos na amostra encontra-se na Tabela 2.  
A rentabilidade e o risco das unidades de participaça o foram calculados tendo por base a  
informaça o reportada a  CMVM pelas entidades gestoras dos fundos e em conformidade com as 
fo rmulas constantes da regulamentaça o da CMVM. O retorno do PSI20 TR foi calculado tendo por 
base informaça o disponibilizada pela Bloomberg. 
 

Tabela 2 – Rentabilidade Comparada dos Fundos da Amostra 

O Ativismo da Gestão e a Rentabilidade dos Fundos de Ações Nacionais 15 

19- Fonte: Banco de Portugal; cálculos CMVM. Para os fundos que deixaram de ter atividade no período, foi calculada a taxa média até à 
respetiva data de liquidação/fusão. 
 
20- Fonte: Banco de Portugal; cálculos CMVM. Para os fundos que deixaram de ter atividade no período, foi calculada a taxa média até à 
respetiva data de liquidação/fusão.  



Da informaça o apresentada e  possí vel constatar21 que a maioria dos fundos bateu quer o í ndice 

PSI20 TR, quer o PSI Geral numa se rie longa de 15 anos22, como se observa nas u ltimas duas  

colunas do quadro onde se apresenta o diferencial de retorno face a queles í ndices. Apenas 7 e 9 

fundos apresentaram taxas de retorno anualizadas inferiores ao retorno do PSI20 TR e ao PSI 

Geral, respetivamente.23 Pore m, apenas 8 fundos (por refere ncia a R1t) apresentam valores  

positivos para o í ndice de Sharpe, o que significa que o investimento na maioria dos fundos de 

aço es nacionais na o compensou os detentores de unidades de participaça o desses fundos pelo 

risco assumido.  

 

Apesar de, globalmente, o coeficiente de correlaça o entre a volatilidade anualizada e o retorno 

anualizado para o perí odo de 2001 a 2015 ser positivo (0,331), na o se verifica necessariamente 

que a uma maior rentabilidade esteja associado um maior risco. De facto, dos 5 fundos que  

apresentam um desvio padra o anualizado superior a 20% nenhum se situa no top tre s dos mais 

renta veis.  

 

As tabelas seguintes detalham o retorno me dio agregado dos fundos em cada ano, comparando-o 

com o dos benchmarks utilizados, e apresentam igualmente o excesso de retorno, ano a ano, e 

por cada fundo, face ao PSI20 TR. Constata-se que, em especial no apogeu da crise financeira de 

2007/2008, a rentabilidade me dia dos fundos ponderada (RMP) pelo seu valor lí quido global 

(VLGF) foi inferior quer a  do PSI20 TR quer a  do PSI Geral. Ao inve s, entre 2012 e 2015 essa  

rentabilidade foi superior a  dos í ndices. O mesmo sucede com a rentabilidade agregada me dia 

simples (RMS). 
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21- Eventualmente com alguma surpresa, considerando a não exposição total ao mercado de ações pelos fundos, a existência de custos 
de gestão e de transações, bem como de fiscalidade (nos fundos que não PPA). Se for retirado da análise o ano de 2008, período  
particularmente atípico no que concerne ao comportamento dos mercados, as conclusões continuam a ser válidas e saem até reforçadas 
visto que apenas um fundo não bate o desempenho do PSI20 TR. 
 
22- Não é, porém, aqui tido em conta o efeito dos custos de transação (comissões de subscrição e resgate) na rentabilidade final obtida 
pelos participantes. Também não se considera a questão do risco. 
 
23- O único fundo índice (gestão assumidamente passiva) presente na amostra apresentou uma rentabilidade apenas ligeiramente  
inferior à do PSI20 TR, ainda que também com um nível de risco inferior. 



Tabela 3 – Rentabilidade Agregada dos Fundos por Ano  

e Comparação com o PSI20 TR e PSI Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fundos identificados com os nu meros 4, 5 e 13 foram os que mais vezes bateram o benchmark 

em cada ano. Ao inve s, o fundo 17, que se liquidou em 2015, apenas conseguiu exceder a  

rentabilidade do PSI20 TR em dois anos. 
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Tabela 4 – Excesso de Rentabilidade dos Fundos face ao PSI20 

 

Anexo III 
 

O Turnover trimestral apresentado nas tabelas deste anexo e  o turnover corrigido, calculado da 

seguinte forma: 

 

 

onde: 

 

TOjt = Turnover (corrigido) do fundo j no período t; 

Cijt = valor total de compras da aça o i pelo fundo j no perí odo t; 

Vijt = valor total de vendas da aça o i pelo fundo j no perí odo t; 

Sjt = valor total de subscriço es ocorridas no fundo j durante o perí odo t; 

Rjt = valor total de resgates ocorridos no fundo j durante o perí odo t. 

VLGFjt = valor lí quido global me dio do fundo j no perí odo t. 

 

TOjt corresponde, assim, a uma medida da rotaça o da carteira que e  induzida exclusivamente  

pelo tipo de gesta o, uma vez que as entradas e as saí das de fundos induzidas por novas  

subscriço es e resgates na o sa o consideradas.24  
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24- Nas compras e vendas de ativos não foram consideradas as operações de futuros, uma vez que estas são reportadas ao valor  
nocional, o que empolaria o indicador. Refira-se que esta é a metodologia que vem sendo utilizada pela CMVM na divulgação de  
estatísticas sobre fundos de investimento. Em algumas situações limite este indicador poderá apresentar um valor negativo sempre que a 
soma das subscrições e resgates exceder a soma das compras e das vendas de ações. Tal pode significar que (i) o fundo aumentou os seus 
níveis de liquidez; ou (ii) reduziu a sua liquidez; ou ainda (iii) compensou os cash-flows das subscrições e resgates entre si não tendo  
procedido à compra e venda de ações.  



Tabela 5 – Indicadores de Ativismo de Gestão dos Fundos de Ações Nacionais 

Painel A: 2002-2015 
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Notas: Os dados relativos ao turnover apenas estão disponíveis a partir de 30/06/2002 e o fundo  

numerado como 2 cessou a sua atividade em maio de 2002. Os fundos 1 e 3 cessaram a sua atividade 

logo após 30/06/2002, pelo que apenas apresentam uma observação de turnover. 



Painel B: 2002-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Estudos CMVM N.º 1 2017 

Notas: Os dados relativos ao turnover apenas estão disponíveis a partir de 30/06/2002 e o fundo  

numerado como 2 cessou a sua atividade em maio de 2002. Os fundos 1 e 3 cessaram a sua atividade 

logo após 30/06/2002, pelo que apenas apresentam uma observação de turnover. 



Painel C: 2008-2015 
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Notas: Os fundos 1, 2, 3, 16 e 19 cessaram a sua atividade antes de 2008. 



Notas  
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