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Resumo: 

As medidas de avaliação de desempenho dos fundos de investimento permitem 

estabelecer rankings e têm um papel essencial na tomada de decisão de 

investimento por parte dos investidores, sendo que a escolha da medida indicada 

também deve ter em consideração a preferência de risco por parte de cada 

investidor. Este trabalho tem como objetivo comparar as diferentes medidas 

ajustadas ao risco, tais como: os índices de Sharpe, de modiglaini, Treynor, Jensen, 

RORAC, Informação, IVaR, Sortino, UPR, Ómega, Fouse e Alfa de Sharpe; e ainda, 

testar a consistência entre as medidas, estudar a correlação das medidas com as 

preferências de risco e procurar as medidas que simulam o Morningstar rating. Para 

efetuar este estudo, foi obtida uma base de dados através do Yahoo finance em que 

a amostra é constituída por 27 fundos de ações europeus entre setembro de 2001 a 

setembro de 2015. Concluímos que as medidas produzem rankings idênticos, pelo 

que existe uma correlação elevada entre as medidas, excluindo RORAC e o Índice de 

Informação. O índice de Sharpe e de Modigliani evidenciaram maior capacidade 

explicativa em relação a Morningstar rating e apresentam também uma correlação 

elevada com a função utilidade quadrática e com a função valor de teoria da 

perspetiva. O grau de correlação diminui à medida que aumenta o coeficiente de 

aversão ao risco - as chamadas medidas baseadas no downside risk (índice de Sortino 

e Ómega), mantendo uma boa correlação com todos os níveis de preferência, tanto 

no período global, como nos subperíodos. 

Palavras-chave: medidas ajustadas ao risco, fundos de investimentos, 

preferência de risco, ranking, Morningstar rating 

 

 

 



 

 

 

Abstract: 

The performance evaluation measures for mutal funds, allow the establishment of 

rankings, and are a key factor for the investor regarding investment decisions. The 

choice regarding a suitable measure should take into account the level of risk 

preference and profile of the investor. This paper main objective focus on the 

comparison of the different risk-adjusted measures, such as: Index of Sharpe, 

Modigliani, Treynor, Jensen, RORAC, Information, IVaR, Sortino, UPR, Omega, Fouse 

and Alfa of Sharpe; as well as analyzing the consistency between the different 

measures, to study the correlation between measures and risk preferences, and 

finally, to look for measures that simulate the Morningstar rating. To perform this 

analyzis, were obtained at Yahoo finance website, the database comprising a sample 

of 27 funds of European shares from September 2001 to September 2015. It was 

concluded, that the measures produce identical rankings, extrapolating from there, 

the high correlation between measurements, only excluding RORAC and the 

Information ratio. The Sharpe ratio and M2 showed greater explanatory power in 

relation to Morningstar rating, having also a high correlation with the quadratic 

utility function and the prospect theory of value function. The degree of correlation 

decreases proportionally to the increase of risk aversion coefficient – the so called 

measures based on the downside risk (Sortino ratio and Ómega), maintaining a good 

correlation with all preference levels, both in the overall period and in sub-periods. 

Keywords: risk-adjusted measures, mutual funds, risk preference, ranking, 

Morningstar rating 
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1 Introdução 

Nas últimas décadas tem-se assistido a um crescimento global forte da indústria de 

fundos de investimento. O valor líquido dos fundos de investimento em termos 

mundiais registou um aumento de 111% desde o final de 2003 até final de 2013, 

apresentando uma taxa de crescimento média anual de 7,8%. No final de junho de 

2015, o valor líquido global dos ativos sob gestão ficou registado em 34 216 mil 

milhões de euros, sendo cerca de 43.72% deste valor atribuído aos fundos de ações. 

 A crescente importância dos fundos de investimento levou à necessidade de 

avaliar os seus desempenhos e de democratizar o acesso à informação sobre as suas 

desempenhos. Foram assim surgindo inúmeros indicadores de avaliação de 

desempenho, mas que nem sempre trazem nova informação, apenas algo diferente. 

As medidas de avaliação de desempenho permitem estabelecer rankings dos fundos, 

e assim perspetivar e selecionar oportunidades para investir. O crescente número de 

indicadores de avaliação de desempenho traz acrescida complexidade, assim como a 

possibilidade de se estabelecerem rankings diferentes. 

 Existem estudos onde não foi encontrada uma convergência entre rankings dos 

fundos obtidos com recurso a várias medidas (Plantinga e Groot 2001); outros por 

sua vez, chegaram a conclusões diferentes, nomeadamente a convergência entre um 

grupo de medidas. Eling e Schuhmacher (2007) concluem haver convergência entre 

os rankings produzidos por várias medidas, identificando o índice de Sharpe como o 

que apresenta maior importância no estabelecimento do ranking.  

 Os modelos de avaliação diferem de acordo com as diferentes alternativas para 

as medidas de retorno e risco, tanto quanto o modo de ajuste para risco. Por outro 

lado, as medidas de desempenho ajustadas ao risco supõem que os investidores são 

avessos ao risco e necessitam de compensação por se terem se exposto a este.  
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 Por isso, a escolha da medida de desempenho apropriada pode determinar, pelo 

menos parcialmente, a função utilidade do investidor. 

 O presente estudo estabelece uma análise comparativa sobre as medidas 

ajustadas ao risco para os fundos de investimento, nomeadamente: índice de 

Sharpe, Treynor, Jensen, de Modigliani, de Informação, Sortino, Ómega, UPR, Alfa de 

Sharpe, Fouse, RORAC e índice baseado no VaR. A análise é focada sobre o 

desempenho dos fundos em ações europeias no período de 2001 a 2015. Serão 

analisados por período global e por subperíodos, a fim de constatar o impato das 

crises económicas no desempenho dos fundos de investimento. É objetivo deste 

estudo:  

• Testar a consistência entre as medidas escolhidas na avaliação da 

desempenho dos fundos de investimento.  

• Sendo que morningstar rating é seguido por muitos investidores, este 

trabalho procura estabelecer a relação das medidas com o sistema de estrela 

de morningstar e a capacidade da performance destas na classificação do 

rating. 

• Analisar a correlação das medidas com função utilidade quadrática e função 

valor de teoria de perspetiva para diferentes níveis de aversão ao risco. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma. No capítulo que se segue, é feita 

uma revisão da literatura sobre as medidas de avaliação de desempenho em estudo. 

No capítulo 3 é apresentado um enquadramento sobre o setor de fundos de 

investimento. No capitulo 4 é descrita a metodologia utilizada para esta dissertação, 

incluindo a definição da base de dados e os testes de hipoteses. No capítulo 5 são 

apresentados e analisados os resultados obtidos. Finalmente, o capítulo 6 

desenvolve as principais conclusões deste trabalho. 
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2 Revisão da literatura 

Desde a introdução do índice de Sharpe em 1966, foram surgindo diferentes 

medidas ao longo do tempo no âmbito da avaliação do desempenho dos fundos de 

investimento. Basicamente, as medidas de avaliação de desempenho são utilizadas 

para estabelecer um ranking dos fundos e contribuir na identificação de 

oportunidades de investimento. Normalmente, aquele que se encontrar no primeiro 

lugar será a melhor escolha de investimento. A escolha de uma medida de 

desempenho pode também ser justificada com outros fins; tal como descrito por 

Plantinga e Groot (2001), o uso de uma medida de desempenho permite também 

avaliar a capacidade de previsão do mercado por parte dos gestores. 

 Segundo Hübner e Cogneau (2009), existiam até à data da sua publicação, 101 

formas de medir o desempenho de portfólio. As medidas são classificadas em quatro 

grupos. O primeiro agrupa os rácios entre desempenho e risco. No segundo grupo, 

inserem-se as medidas que medem a rendibilidade incremental. No terceiro, são 

englobadas as medidas baseadas na preferência. Por fim no último grupo, são 

incluídas as medidas que detetam o market-timing. (Apresentado no anexo 1.) 

 Em seguida, é feita uma descrição das medidas de avaliação de desempenho 

mais relevantes. Começaremos pelas teorias que deram origem às medidas de 

avaliação de desempenho.  

 A avaliação do desempenho de portfólio dinamizou-se com o desenvolvimento 

da Moderna Teoria de Carteira por Markowitz (1952). A teoria de carteira 

demonstrou a relevância da diversificação das carteiras de investimento e a 

conhecida fronteira eficiente de Markowitz, corresponde a um conjunto das 

combinações de ativos que maximizam a rendibilidade para um dado nível de risco e 

que minimiza o risco para um dado nível de rendibilidade. Neste caso, um investidor 

racional deverá optar pela carteira ótima - escolher a carteira que se situe sobre a 
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fronteira eficiente e simultaneamente sobre a curva de indiferença mais afastada do 

eixo horizontal do espaço rentabilidade-risco. 

 A fronteira eficiente de Markowitz foi posteriormente desenvolvida por Tobin 

(1958) ao introduzir um ativo isento de risco. O modelo de Tobin considera que o 

investidor tem possibilidade de se financiar ou de aplicar uma parte da sua riqueza 

no ativo sem risco, resultando assim em combinações mais eficientes. Forma-se 

assim uma reta designada por reta do mercado de capitais (Capital Market Line), que 

indica o relacionamento risco-rendibilidade para carteiras eficientes.  

 À medida que se incorporam mais ativos numa carteira diversificada, o risco não 

sistemático reduz-se progressivamente, tendendo para zero. Pelo que, o risco 

relevante para a análise do equilíbrio do mercado é o risco sistemático representado 

pelo beta. Formando-se a Reta do Mercado de Ativos (SML), é possível calcular a 

rentabilidade a exigir para uma ação em função do seu nível de risco de mercado no 

caso de se incorporar tal título numa carteira completamente diversificada. 

 Com base no contributo de Tobin, Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966) 

desenvolveram um modelo de equilíbrio - Capital Asset Pricing Model (CAPM). O 

modelo permite estimar a rendibilidade esperada para uma ação em função da taxa 

de rendibilidade esperada para todo o mercado acionista. O Capital Asset Pricing 

Model considera um mundo simplificado onde todos os investidores são: saciáveis, 

avessos ao risco e possuem um mesmo horizonte temporal de investimento, não 

existem impostos ou custos de transação, todos os investidores têm expectativas 

homogéneas e tomam decisões de investimentos em função da rendibilidade 

esperada e volatilidades das carteiras de investimentos.  

2.1 Medidas clássicas ajustadas ao risco 

As medidas tradicionais de avaliação do desempenho de uma carteira de 

investimento com base na média-variância tem como maior destaque: índice de 
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Sharpe, índice de Treynor, índice de Jensen. Estas medidas avaliam o excesso de 

retorno dos fundos em relação ao benchmark ajustado ao risco.  

 O índice de Sharpe é desenvolvido por William Sharpe (1966). Esta medida 

propõe medir a rendibilidade em excesso por unidade de risco total. A sua 

interpretação é simples - quanto maior o rácio de Sharpe de uma dada carteira, 

melhor a carteira remunerou o nível de risco total assumido. O índice de Sharpe 

baseia-se na Capital Market Line (CML), sendo válido na aplicação da avaliação do 

desempenho de carteiras pouco diversificadas. Como a medida mede o risco total, 

tem como limitação o só ser adequada quando os investidores apenas investem num 

único fundo. O índice de Sharpe como medida baseada na média-variância, levanta a 

hipótese de que as rendibilidades seguem uma distribuição normal e os investidores 

têm a função utilidade quadrática. É visto como uma limitação, pelo que na 

realidade, as rendibilidades quase nunca são normalmente distribuídas. A outra 

limitação verifica-se quando os valores são negativos, gerando dificuldades na 

interpretação. O rácio de Sharpe aumenta quando o risco aumenta; ou seja, uma 

carteira mais volátil pode ter o rácio de Sharpe mais elevado do que uma carteira 

menos volátil, tendo as duas no final o mesmo nível de rendibilidade. O índice de 

Sharpe é conhecido por ser uma medida absoluta ajustada ao risco, que não tem 

referência ao mercado e que é muitas vezes utilizada para estabelecer rankings de 

desempenho dos fundos de investimento com caraterísticas semelhantes. Segundo 

Eling (2008), este rácio é considerado o melhor rácio em comparação aos outros, 

porque este é vastamente utilizada na indústria de fundos de investimentos. É 

calculado da seguinte forma: 

 í����� �� �ℎ
��� = ����� − �������  

 

(1) 

E(Rp) = Rendibilidade esperada do portfólio 

Rf = rendibilidade do ativo sem risco 

σ(Rp) = desvio padrão da rendibilidade do portfólio 
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O índice de Treynor foi desenvolvido por Jack Treynor (1965) e deriva do CAPM que 

tem em consideração a rendibilidade em excesso por unidade de risco sistemático. A 

interpretação deste indicador é semelhante à do Índice de Sharpe. A diferença, e daí 

a sua utilização, reside na particularidade de apenas incluir na análise o risco 

sistemático do portfólio (medido pelo indicador beta). Este índice é adequado 

apenas para carteiras diversificadas. Para o cálculo deste indicador, é necessário o 

índice de referência para estimar o beta do portfólio, sendo que o resultado está 

fortemente dependente da escolha adequada do benchmark. 

 Í����� �� ������� = ����� − �������  
(2) 

   � (Rp) = beta do portfólio 

 

Jensen (1968) desenvolveu uma medida de desempenho ajustado ao risco relativo e 

é baseada no modelo CAPM, sendo posteriormente reconhecido por Alfa de Jensen. 

Para fundamentar esta medida, Jensen analisou uma amostra de 115 fundos de 

investimento norte-americanos no período entre 1945 e 1964. O modelo é baseado 

no conceito de que ativos mais arriscados devem ter rendibilidade esperada mais 

elevada do que ativos de menor risco. Se a rendibilidade de um ativo é maior do que 

o retorno ajustado ao risco, diz-se que esse ativo tem um "Alfa positivo" ou 

"retornos anormais". O Alfa positivo demonstra a capacidade do gestor em obter um 

retorno acima do retorno de equilíbrio indicado pela SML e vice-versa. Esta medida 

também sofre das limitações do modelo CAPM, os quais não são muitas vezes 

verificadas na realidade e, tal como a medida de Treynor, o Alfa de Jensen depende 

da escolha de um benchmark. 

 ���
 �� ������ = ����� − ��� + � ∗ ����!� − ���" 

 

(3) 

E(Rm) = Rendibilidade esperada do benchmark  
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As medidas tradicionais têm sobretudo a vantagem de serem de fácil interpretação e 

de serem ainda amplamente utilizadas, mas recebem críticas negativas pelas suas 

limitações. Friend e Blume (1970) verificaram a existência de uma possível 

correlação entre as medidas de desempenho e as medidas de risco. Levy (1981) 

efetuou um estudo com diversos horizontes temporais e concluiu que existem 

grandes variações na ordenação das carteiras em função do seu desempenho. 

Segundo Roll (1980), a seleção errada do benchmark nos modelos de avaliação pode 

criar uma larga dispersão da análise. Ou seja, se existir benchmark error, o 

parâmetro beta e prémio de risco do modelo CAPM não podem ser corretamente 

estimados, afetando consequentemente os resultados empíricos de modelos de 

avaliação de desempenho. Lee e Jen (1978), Ferguson (1980; 1986) e Brown e Brown 

(1987) reforçam as críticas apontadas por Roll. 

2.2 Extensões das medidas clássicas 

A medida de Modigliani e Modigliani foi colocada por Leah e Franco Modigliani 

(1997) como uma medida alternativa ao índice de Sharpe. O seu retorno incremental 

resulta da diferença entre a rendibilidade do portfólio e o índice de benchmark 

assumindo o mesmo nível de risco. Os autores dessa medida propõem que a carteira 

possa ser alavancada. A partir de uma determinada carteira, é possível obter 

emprestado ou emprestar à taxa isenta de risco para ajustar o risco da carteira ao do 

mercado da carteira. Segundo Le Sourd (2007), esta medida também é derivada 

diretamente por CML; pode ser expressa como índice de Sharpe vezes o desvio 

padrão do benchmark - as duas medidas são diretamente proporcionais. Portanto, o 

índice de Sharpe e o índice de Modigliani levam ao mesmo ranking de fundos. Como 

consequência, está sujeita à mesma desvantagem como medida baseada na 

média-variância quanto à distribuição de rendibilidade, mas não sofre a limitação do 

índice de Sharpe quando são apresentados valores negativos. 
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 Í����� �� #���$��
�� = � �!� ��  ����� + %1 − � �!� �� '  �� 
 

(4) 

 

σRm = Desvio-padrão da rendibilidade da carteira de mercado; 

σRp = Desvio-padrão da rendibilidade do portfólio  

Uma outra medida chamada índice de Informação é uma versão generalizada do 

Índice de Sharpe desenvolvido por Grinold (1989). Nesta generalização substituiu-se 

o ativo sem risco pela carteira do mercado. O rácio corresponde ao quociente entre 

rendibilidade excedente relativa a uma carteira benchmark e o valor do tracking 

error; isto é, a diferença dos desvios-padrão da rendibilidade da carteira e do 

benchmark. Este indicador permite avaliar o nível de informação obtida por um 

gestor em comparação com a informação pública disponível, o que contribui para 

um melhor desempenho na gestão do ativo. Uma das críticas sobre este índice é que 

ele considera as rendibilidades aritméticas e ignora a alavancagem. Isso pode levar a 

valores negativos do índice de Informação quando um gestor obteve um alfa positivo 

em relação ao benchmark e vice-versa. 

 í����� �� �����!
çã� = ����� − ���!���� − ��!  
(5) 

 

σRp-σRm = Tracking error  

 

O índice de informação sofre a mesma limitação que o índice de Sharpe quando os 

retornos excedentes são negativos, e assim, podem levar a resultados enganadores; 

tal como Israelsen (2005) observou nesse caso, o fundo com o rácio mais elevado 

nem sempre é o melhor. Israelsen propõe corrigir essa anomalia modificando o 

índice de Sharpe e o índice da informação standard. Os índices propostos pelo 

Israelsen, conhecido como índice de Sharpe modificado e índice de informação 

modificado, permitem classificar de forma consistente os fundos e se os excessos de 

retornos são positivos ou negativos. O autor propõe a introdução de um expoente 
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do denominador. Este expoente é constituído por o excesso de retorno dividido pelo 

seu valor absoluto. Quando o excesso de retorno é positivo, as relações mantêm-se 

inalteradas. Quando o excesso de retorno for negativo, ele provoca uma modificação 

no resultado. 

í����� �� �ℎ
��� !������
�� = ����� − �����������*�+,�-*�+.��/�012*�+,�-*�+.�� (6) 

í����� �� �����. !��. = ����� − ��������� − �!��*�+,�-*�+.��/�012*�+,�-*�+.�� (7) 

 

absE(Rp)-E(Rf) = Prémio de risco em valor absoluto 

Algumas das variações do índice de Treynor são o índice de Black-Treynor 

introduzido por Treynor e Black (1973), o índice de Treynor baseado no Lower Partial 

Moments por Essayyad (1994) e o índice generalizado de Black-Treynor por Hübner 

(2005). 

 Existem várias extensões do Alfa de Jensen, sendo uma delas baseada no CAPM 

modificado, também conhecido por modelo de Black´s zero-beta (Black, 1972). O 

modelo de CAPM foi desenvolvido no pressuposto de haver um ativo sem risco, o 

que possibilita o financiamento e aplicação com a referida taxa. Black demostrou 

que o CAPM continua a ser válido sem a existência de ativo isento de risco. 

Desenvolve-se o modelo Black´s zero-beta substituindo o ativo de risk-free por um 

ativo ou portfólio com a beta de zero, permitindo tomar posição short na carteira 

com risco. (Sourd, 2007) 

 E(Rp) −E (Rz) = α + β*E(Rm) –E(Rz) (8) 

E (Rz) = rendibilidade de um portfólio com beta zero 

Leland (1999) substitui o beta de mercado na fórmula de Jensen por um beta 

ajustado para a utilidade dos investidores. O Alfa de Leland baseia-se na hipótese de 
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que o investidor tem uma função de utilidade significativa e também que há uma 

assimetria na avaliação do risco sistemático.  

2.3 Medidas de market timing 

Fama (1972) introduz o alfa de risco total que mede o stock picking skills dos 

gestores de ativos. De notar que quando os gestores praticam uma estratégia 

market timing e que envolve a variação do beta de acordo com movimentos 

previsíveis do mercado, o Alfa de Jensen muitas vezes torna-se negativo, o que não 

reflete o desempenho real de um gestor.  

 Os modelos de avaliação de desempenho tendo em conta as variações em beta 

foram desenvolvidos por Treynor e Mazuy e por Henriksson e Merton.  

 O modelo de Treynor e Mazuy (1966) usou uma versão quadrática do CAPM 

para avaliar a capacidade de um gestor evidenciar o market-timing. Segundo esses 

autores, a relação entre o retorno da carteira e o retorno do mercado acima da taxa 

isenta de risco deve ser melhor estimada por uma curva do que por uma reta de 

CAPM. O modelo foi formulado empiricamente por Treynor e Mazuy (1966) e 

teoricamente validado por Jensen (1972) e Bhattacharya e Pfleiderer (1983). 

 E(Rp )- E(Rf) = α + β1[E(Rm) – E(Rf)] + β2[E(Rm) – E(Rf)] 2  (9) 

β1, β2 = Coeficientes de sensibilidade da carteira a cada um dos fatores 

 

Henriksson e Merton (1981) desenvolveram um modelo que permite dividir a 

performance dos gestores dos fundos de investimento em duas componentes - 

market-timing e seleção de ativos. Existem de facto dois modelos: um modelo 

não-paramétrico e um modelo paramétrico. O modelo não paramétrico foi 

desenvolvido por Merton (1981) inicialmente e usa a teoria de opções. Henriksson e 

Merton (1981) em seguida, desenvolveram um modelo paramétrico; o modelo 

assume inicialmente a premissa de que os gestores têm a capacidade de previsão e 



19 

 

baseando-se no trabalho realizado sobre 116 fundos entre o período de 1968 a 

1980, conclui que para os gestores dos fundos não há capacidade de evidenciar o 

market-timing. 

 E (Rp)- E(Rf) = α + β1 [E(Rm) – E(Rf)] + β2*[max.(0,Rf-Rm)] (10) 

β1, β2 = Coeficientes de sensibilidade da carteira a cada um dos fatores 

Max.(0,Rf-Rm) = o valor máximo de prémio de risco  

 

Segundo as críticas apontadas por Roll (1977), os modelos de fatores têm sido 

desenvolvidos como alternativas ao CAPM. Visto que o portfólio é uma combinação 

de carteira do mercado e do ativo sem risco, ignoram outras características de 

portfólio como o desempenho e por exemplo, fatores macros e microeconómicos. A 

medida de único fator, como do Alfa de Jensen (1968) não tem em consideração 

esses fatores no desempenho dos fundos. Fama e French (1993) destacaram dois 

importantes fatores independentes que caracterizam o risco de uma empresa como 

complemento para o beta de mercado: o rácio book-to-market e a dimensão da 

empresa medido pela sua capitalização no mercado.  

 E(Rp )- E(Rf) = α + β1[E(Rm) – E(Rf)] + β2(SMB)+ β3 (HML) (11) 

SMB (Small minus big) = a diferença entre a rendibilidade de uma carteira de ações 

com baixa capitalização e com elevada capitalização. 

HML (High minus low) = a diferença entre a rendibilidade de uma carteira de ações 

com elevado book-to-market e com baixo book-to-market.  

β1, β2, β3 = Coeficientes de sensibilidade da carteira a cada um dos fatores. 

 Carhart (1997) desenvolveu o modelo de quatro fatores que consiste numa 

extensão do modelo de Fama e French (1993) e que introduz mais um fator para 

testar a anormalidade de momentum que é revelada por Jegadeesh e Titman (1993). 
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 Este fator adicional – momentum - permite avaliar a persistência da 

rendibilidade.  

 E(Rp )- E(Rf) = α + β1[E(Rm) – E(Rf)] + β2(SMB)+ β3 (HML)+ β4 (MOM) (12) 

Β4 = Coeficientes de sensibilidade da carteira do fator momentum 

MOM (momentum) = a diferença entre a rendibilidade de uma carteira de ações com 

as rendibilidades mais elevadas e mais baixas nos últimos onze meses, com um mês 

desfasado. 

 As anteriores sofrem de limitações relevantes por não considerarem a 

variabilidade do risco ao longo do tempo. Ferson e Schadt (1996) desenvolveram 

uma nova metodologia que considera esta variabilidade do risco ao longo do tempo 

em função de variáveis de informação públicas e que são utilizadas para captar o 

estado da economia. Conjugando com a de Jensen (1968), introduz um beta 

condicional que mede a sensibilidade da informação pública. O beta condicional será 

então uma função linear de um vetor de variáveis pré-determinadas e desfasadas, 

Zt-1, que representam a informação pública disponível para o gestor de carteiras no 

período  t-1, para prever as rendibilidade do período t. (Romacho, 2005) 

 E(Rp )- E(Rf) = α + β1[E(Rm) – E(Rf)] 2+ β2{Zt-1[E(Rm) – E(Rf)]}  (13) 

β1 = Beta condicional médio, que representa a média dos betas condicionais; 

β2 = Vetor que quantifica a relação entre o beta condicional e as variáveis de 

informação; 

Zt-1 = Vetor dos desvios de Zt-1 em relação aos seus valores médios, ou seja, Zt-1-E(Z) 

2.4 Medidas baseadas em riscos assimétricos 

Os indicadores com base no desvio padrão não permitem saber se as diferenças em 

comparação com a média foram produzidas acima ou abaixo desta. A noção de 

Downside risk traz uma solução para este problema, tendo em consideração o risco 
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de assimetria. Downside risk corresponde apenas a volatilidade dos retornos 

negativos em relação à rendibilidade mínima exigida pelos investidores. 

 

4�5����� ���6 = 7∑ � − !���0; ��� − �#��";<=> 2
!  

 

(14) 

 

Rp = Rendibilidade do portfólio 

Rma = Rendibilidade mínima aceitável por investidores 

m = o número de observações  

 

O índice de Sortino introduzido por Sortino e Price (1994), tendo como base de 

downside risk, permite distinguir volatilidade positiva da negativa, em relação à 

média. Esta medida tem o mesmo princípio de índice de Sharpe, mas sendo a 

referência substituída pela taxa mínima exigida pelos investidores (RMA) em lugar da 

taxa do ativo sem risco. Sendo assim, este índice é visto como vantajoso sempre que 

considere como risco apenas as perdas e medi-las explicitamente em função do 

mínimo de retorno aceitável. 

 Í����� �� ���@��� = ����� − �!
4�5����� ���6 
(15) 

 

O upside potencial ratio é a outra medida com base no downside risk e desenvolvido 

por Sortino e Plantinga (1999). Esse índice é a média ponderada de probabilidade de 

retorno acima da taxa de referência. O numerador é o retorno esperado sobre o 

retorno acima da taxa mínima exigida por um investidor e pode ser visto como o 

potencial de sucesso. O denominador é downside risk. Uma importante vantagem de 

utilizar o upside potencial ratio em vez do índice de Sortino é a consistência na 

utilização de uma taxa de referência para a avaliação tanto nos ganhos como nas 

perdas. O UPR oferece, portanto, o desempenho que atendem aos desejos dos 

investidores: obter aumento potencial enquanto protege contra perdas. 
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 AB� = ∑ � + !���0; ��� − �!
�"/!!�=1∑ � − !���0; ��� − �!
�"!�=1 C /! 
(16) 

m = O número de períodos na amostra 

i + = Quando Rp>Rma 

i - = Quando Rp ≤Rma  

 

O CAPM pressupõe que todas as rendibilidades de ativos ou carteira de ativos tem 

uma distribuição normal e simétrica, sendo que os investidores têm preferências de 

média-variância, mas ignoram a assimetria e curtose. Leland (1999) demonstrou que 

o CAPM e as suas medidas de risco são inválidas, para além de que alfa de CAPM não 

estimar corretamente o valor acrescentado por gestores de investimento, tornando 

a carteira de mercado de média-variância ineficiente. Entretanto, é de notar que 

uma função quadrática é inconsistente com o comportamento do investidor e que 

impede a distribuição da rendibilidade dos fundos de ser normalmente distribuída.  

 Para suprir essa lacuna, foi introduzido por Keating e Shadwick (2002) uma nova 

medida denominada: índice de Ómega. Esta medida tem em consideração tanto o 

terceiro como o quarto momento da distribuição e assimetria e curtose, 

respetivamente. No caso de avaliar os portfólios com distribuições normais, a 

otimização pela média-variância fornece os mesmos resultados do que a otimização 

através da maximização da medida Ómega, porque nesses casos as distribuições são 

definidas apenas pelos dois primeiros momentos. Portanto, Ómega (Ω) 

caracteriza-se por ser mais geral e aplicável a qualquer situação. A métrica Ómega 

tem duas grandes vantagens sobre as medidas tradicionais. Em primeiro lugar, o 

modelo capta todas as informações sobre o risco e retorno da distribuição da 

rendibilidade de uma carteira. Em segundo lugar, o facto de ter em conta o perfil de 

risco de cada investidor. Numa escolha entre carteiras com o mesmo retorno 

previsto, os investidores devem favorecer a carteira com o maior rácio de Ómega. 

Isto maximiza o potencial do nível de retorno desejado e minimiza a probabilidade 

de perdas extremas. 
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(17) 

 

x= a distribuição sob análise  

F(x) = A distribuição de frequências acumulada de X 

Rma = rendibilidade mínima aceitável definida por investidor 

2.5 Medidas baseadas em VaR 

Um indicador de risco alternativo que ganhou importância é o Value-at-Risk e foi 

desenvolvido pelo banco J.P.Morgan (1996) onde, segundo Jorion (2003), foi 

desenvolvido inicialmente para lidar com um dos aspetos do risco financeiro - o risco 

relacionado às alterações nos níveis de preço do mercado. Os riscos financeiros 

podem-se desdobrar em diferentes tipos, classificados como: riscos de mercado, 

risco de crédito, risco de liquidez, risco operacionais e riscos legais. O VaR indica a 

perda percentual máxima esperada para um ativo ou portfólio de investimento 

durante um determinado espaço de tempo e com um certo nível de confiança. Esta 

medida pode ser entendida como a cauda esquerda de uma distribuição de 

rendibilidade, ou seja, p percentil da distribuição, sendo o quantil definido pelo 

investidor.  

 Existem várias formas de calcular o VaR e que envolvem diferentes métodos, 

pressupostos e tipos de dados. Destacam-se três metodologias na determinação do 

VaR: a paramétrica (ou analítica), não paramétrica (simulação histórica) e a 

simulação de Monte Carlo. A abordagem analítica assume o pressuposto dos rácios 

mencionados anteriormente e que requerem uma distribuição normal da 

rendibilidade, mas que para alguns fundos de investimento, tal hipótese não 

acontece. Contrário a esta, a simulação histórica é baseada nas rendibilidades 

históricas, não implica ter uma estimativa dos parâmetros de uma distribuição 

teórica e a forma de cálculo é mais simplista, sendo as rendibilidades históricas 

ordenadas de forma crescente e em que 5% percentil corresponde o VaR com 95% 
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de intervalo de confiança. A vantagem do VaR é permitir o uso de metodologias 

distintas conferindo flexibilidade para a adequação do cálculo em diferentes 

situações através de medidas de risco comum, consistentes e integradas de vários 

fatores de risco. O VaR depende de dados históricos que se baseiam em condições 

normais do mercado, sendo assim impossível de prever variações extraordinárias 

nos mercados financeiros. Outra deficiência apontada é que o VaR é uma medida do 

risco que somente diz respeito à frequência das perdas, mas não fornece nenhuma 

informação sobre a extensão das perdas maiores que VaR. (Rockafellar e Uryasev, 

2002). 

 Dowd (1999) propôs uma medida baseada no VaR semelhante ao índice de 

Sharpe, em que mede a rendibilidade em excesso à taxa sem risco ajustado ao VaR. 

Esta medida tem problemas importantes, tal como o rácio de Sharpe, ao não 

distinguir entre upside risk de downside risk. Entretanto a comparação entre 

diferentes portfólios somente poderá ser efetuada se o VaR for calculado para um 

mesmo intervalo de confiança. Partindo-se do Índice de Sharpe, o desvio padrão será 

substituído pelo VaR %, resultando da divisão do VaR pelo valor do portfólio, 

conforme a seguir. 

 Í����� K
��
�� �� L
� = ����� − ��L
�%  
(18) 

VaR % = VaR do portfólio medido em termos percentuais. 

 

O Return on Risk Adjusted Capital (RORAC) é a outra medida baseado no VaR e foi 

introduzido inicialmente por Bankers Trust1 nos finais dos anos 70 para limitar as 

perdas dos bancos. O RAROC foi criando com 2 objetivos básicos na alocação de 

capital: Gestão do risco e avaliação de desempenho. Para fins de gestão de risco, o 

principal objetivo da alocação de capital para as unidades de negócio individuais é 

                                                      
1
 Bankers Trust era uma organização histórica americana bancária. O banco fundiu-se com Alex. Brown & Sons 

antes de ser adquirida pelo Deutsche Bank em 1998. 
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determinar a melhor estrutura de capital para o banco. Como uma ferramenta de 

avaliação do desempenho, permite que os bancos atribuam o capital às unidades de 

negócio baseado no valor económico adicionado de cada unidade. O RORAC é visto 

como uma medida de avaliação de desempenho de carteira de investimento, desde 

que aplicado corretamente e calculado pelo coeficiente entre a taxa de rendibilidade 

obtida por um determinado fundo e o respetivo Value-at-Risk.  

 ��@N�� �� ���6 ��ON�@�� P
��@
� = �����L
�% 

 

(19) 

2.6 Medidas baseadas na preferência  

No que se refere à escolha da medida de desempenho apropriada, implica ter 

igualmente em consideração a escolha da função de preferência adequada. No 

estudo de Plantinga e Groot (2001), foi elaborada uma discussão sobre a escolha 

entre uma função de utilidade normativa e uma função de preferência descritiva.  

 Sabendo que as funções de utilidade representam as preferências dos 

investidores - ou seja, traduzem atitudes de risco subjetivas de um investidor 

individual -, os amantes de risco têm a função utilidade convexa e a função utilidade 

de um investidor avesso ao risco é côncava. Isto significa que à medida que a 

rendibilidade de um determinado investimento aumenta, não se verifica de forma 

proporcional o aumento da sua utilidade. Matematicamente, a segunda derivada é 

negativa. Normalmente, os investidores assumem-se como avessos ao risco. 

 Segundo Sharpe (1998), a maioria dos estudos académicos de risco e 

rendibilidade são baseados na abordagem média-variância desenvolvida por 

Markowitz (1952). A função utilidade média-variância considera o caso em que a 

rendibilidade segue uma distribuição normal, onde basta conhecer a média e o 

desvio-padrão para conhecer a função de distribuição. Neste caso particular, 

seguindo a descrição de Markowitz, as preferências que podem ser representadas 
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em termos de média-variância e serem consistentes com os axiomas de 

Neumann-Morgenstern (1947), a utilidade esperada de uma carteira pode ser escrita 

como: 

 E[U(W)]=E(W)- A*σ2 (20) 

E[U(W)] = o valor esperado da função utilidade  

A = O parâmetro da aversão ao risco do investidor.  

 

Elton, Gruber, Brown e Goetzmann (2004) demonstram analiticamente que uma 

função de utilidade quadrática pode ser reescrita pela seguinte equação: 

 

 E[U(W)]=E(W)- A*{σ2+ [E (W)]2} 

 

(21) 

E[U(W)] =o valor esperado da função utilidade,  

E(W) = o rendibilidade esperado,  

σ2 = a variância  

A = O parâmetro da aversão ao risco do investidor. 

 

 Vários estudos empíricos mostraram que o comportamento implícito no uso de 

funções utilidade podem ser na realidade inconsistentes. Por exemplo, Tversky e 

Kahneman (1992) desenvolveram uma função valor que captura as principais 

características da teoria perspetiva de tomada de decisões sob incerteza. A teoria da 

utilidade esperada é incapaz de explicar por que as pessoas são muitas vezes (e 

simultaneamente) atraídas por ganhos garantidos e jogos de azar. A função valor de 

teoria de perspetivas é uma função preferência descritiva que não satisfaz os 

axiomas do comportamento racional e, portanto, não é uma função de utilidade. A 

função de preferência descritiva são avaliados com base na sua capacidade de 

explicar as decisões reais dos indivíduos, enquanto a pesquisa mais tradicional 

geralmente incide sobre o comportamento de escolha normativa em configurações 
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experimentais. Assim, a função valor de teoria de perspetivas é descrito por seguinte 

equação: 

 

 Q�H� = R        �H − ���S         H ≥ 0H − 6��� − H�U     H ≤ 0 W (22) 

Onde :  

X =  Capacidade financeira do investidor  

k = Parâmetro de aversão ao risco 

α e β = são relacionados a atitudes de risco e determinam o modelo da função.  

Onde: 

Tversky e Kahneman (1992) encontraram as seguintes estimativas de parâmetros: α 

= β = 0,88 e K = 2,25. Como uma alternativa para os coeficientes sugeridos por 

Tversky e Kahneman, α = β = 1, tornando uma versão linear de função valor da teoria 

de perspetiva.  

 Sharpe (1998) descreveu no seu trabalho a versão linear de função valor da 

teoria de perspetiva por função bilinear, que é composta por dois segmentos 

lineares que distinguem de perda e ganhos. Tendo a taxa livre de risco como ponto 

de referência, a perda é determinada pela rendibilidade abaixo de rf, sendo que 

acima desse ponto de referência considera-se o ganho. Constata-se uma maior 

inclinação para a esquerda de rf do que para a direita. Tal função traduz que a 

aversão ao risco é maior quando está associado às perdas. O estudo de Plantinga e 

Groot (2001) analisou uma versão linear da função valor de teoria da perspetiva 

onde: α = β = 1. 

 As medidas de avaliação de desempenho ajustadas ao risco podem ser 

elaboradas ao assumir que os investidores são avessos ao risco e que precisam de 

ser compensados por tal exposição. Portanto, a escolha de uma medida do 

desempenho adequada deve ser determinada em função da preferência dos 

investidores. No artigo de Plantinga e Groot (2001) foram estudadas as preferências 
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de risco implícitas no uso das medidas de desempenho ajustadas ao risco. Para os 

investidores, as medidas de desempenho podem ser consideradas como um 

substituto da sua função utilidade. 

 O modelo de Alfa de Sharpe é uma derivação do índice de Sharpe mencionado 

por Plantinga e Groot (2001). A medida é frequentemente usada como uma 

representação alternativa da função utilidade quadrática. Esta medida tem em 

consideração o perfil dos investidores sendo ao mesmo tempo, uma vantagem e 

uma desvantagem, porque dois investidores terão dois rankings diferentes e por isso 

é difícil comparar a qualidade desta medida com outra. 

 Alfa de sharpe= E (Rp ) – A*σ 2 

 

(23) 

A = Parâmetro que representa o nível de aversão ao risco  

σ2 = A variância. 

 

A medida equivalente é a do índice de Fouse, desenvolvido por Sortino e Price 

(1994), sendo uma medida aplicada na teoria de utilidade no contexto de downside 

risk. Este índice difere de outras medidas ajustadas ao risco pela incorporação do 

parâmetro que reflete o atitude de risco dos investidores. Os autores acrescentaram 

que o índice de Fouse não é um rácio, portanto não mostra a reversão de atitude em 

relação ao risco.    

 Índice de Fouse=E (Rp) – A*(dk) 2 

 

(24) 

A = Parâmetro que representa o nível de aversão ao risco  

dk2 = Semi-variância 

 

Hübner e Cogneau (2009) consideram o Morningstar risk adjusted return como uma 

medida baseada na função utilidade. Embora sendo a matemática usada complexa, o 

conceito básico é relativamente simples. Assume-se que os investidores estão mais 
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preocupados com um possível resultado mau do que um inesperadamente bom, 

resultando na disposição dos investidores em darem uma pequena porção de 

rendibilidade esperada de um determinado investimento em troca de uma maior 

segurança. Esta medida permite aos investidores saberem a rendibilidade obtida do 

fundo investido em relação ao risco assumido por um período de tempo acima do 

especificado. Se dois fundos têm uma rendibilidade de 10%, o fundo de menor risco 

terá uma melhor rendibilidade ajustada ao risco.  

 O Morningstar star rating - sistema de classificação seguido por muitos 

investidores - é uma medida de Morningstar risk-adjusted return e é conhecido por 

risk-adjusted rating (RAR). Este sistema de ranking (Morningstar, 2007), inicialmente 

desenvolvido em 1985, introduziu posteriormente algumas modificações por forma a 

melhorar a sua metodologia. O objetivo do RAR é estabelecer um ranking dos 

diferentes fundos que pertencem ao mesmo grupo e calcular a diferença entre a 

rendibilidade relativa e o risco relativo. A Morningstar rating tem uma forma própria 

de classificar os fundos, atribuindo 1 a 5 estrelas. Sendo o 5 para fundos com melhor 

desempenho e 1 para aqueles que têm o pior desempenho. Segundo o site de 

Morningstar, dentro de cada categoria Morningstar, os 10% dos fundos de top 

recebem 5 estrelas, os seguintes 23% recebem 4 estrelas, um terço recebem três 

estrelas, os 23% seguintes 2 estrelas e por fim os últimos 10% recebem 1 estrela. Os 

fundos são classificados para três períodos de tempo - 3, 5 e 10 anos, e estas 

classificações são combinadas para produzir uma avaliação global. Entretanto, a 

empresa não classifica os fundos com menos de três anos. 

 

2.7 Conclusão  

Perante os inúmeros instrumentos ao dispor para avaliar o desempenho dos fundos 

de investimento, levantam-se questões como: existe consistência entre as medidas? 

Desempenho dos fundos depende simplesmente da medida utilizada? As medidas 
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são diferenciadas para os investidores que possuem diferentes atitudes face ao 

risco?  

 Estas questões foram objeto de estudo e análise por vários autores.  

De acordo com o estudo de Lehmann e Modest (1987), ficou evidenciado que a 

avaliação do desempenho dos fundos é particularmente sensível à metodologia 

escolhida. Neste sentido, muitos estudos surgiram com foco na comparação das 

medidas. 

 Eling (2008) ao analisar e comparar 11 medidas diferentes de desempenho para 

um conjunto de mutual funds concluiu que todas essas medidas de desempenho 

produziram rankings praticamente idênticos. Ele usou as seguintes medidas: índice 

de Sharpe, índice de Ómega, índice de Sortino, upside potentiol ratio, Kappa 3, 

índice de Calmar, índice de Sterling, índice de Burke, índice baseado no VaR (Dowd, 

2000), índice de Sharpe condicional e o índice de Sharpe modificado.  

 Haasornelas et al. (2010) compararam 13 medidas de desempenho com o índice 

de Sharpe tradicional. Os resultados mostraram que as medidas ajustadas ao risco 

absoluto têm rankings semelhantes quando o numerador é o mesmo. Enquanto os 

outros tipos de medidas de desempenhos apresentam resultados significativamente 

diferentes. O autor concluiu que a escolha da medida de desempenho é realmente 

importante no estabelecer dum ranking para os fundos e sua seleção. Por 

conseguinte, os autores argumentaram que o uso de várias medidas de desempenho 

e rankings têm um impacto positivo na indústria dos fundos de investimento, 

reduzindo a concentração destas. 

 Plantinga e De Groot (2001) examinaram as correlações entre as classificações 

de fundos de investimento com base em seis medidas de desempenho ajustadas ao 

risco com rankings baseados em três funções de preferência. Concluíram que, para 

baixos níveis de aversão ao risco, o índice de Sharpe e o índice de Fouse, o retorno 

esperado correlaciona-se bem com o ranking baseado em todas as funções de 
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preferência, mas as correlações diminuem à medida que o grau de aversão ao risco 

aumenta. Para níveis intermédios e altos de aversão ao risco, o alpha de Sharpe, o 

índice de Sortino e o UPR têm maior correlações com as funções de preferência do 

que as outras três medidas de desempenho. 

 Alberto et al. (2005) com base no estudo Plantinga e De Groot (2001) aplicaram 

no mercado brasileiro tendo como objetivo verificar as preferências de risco 

implícitas no uso das medidas de desempenho ajustadas ao risco. Foram utilizadas as 

mesmas medidas ajustadas ao risco do estudo original. Concluiu-se que o alpha de 

Sharpe domina globalmente todas as outras medidas em termos de correlação com 

a função utilidade quadrática e com a função prospeção da teoria do valor. Para 

baixos níveis de aversão ao risco as tradicionais medidas índice de Sharpe e retorno 

esperado não apresentaram correlações elevadas com a função utilidade quadrática 

bem como com a função prospeção da teoria do valor. Para elevados níveis de 

aversão ao risco, o Alfa de Sharpe, o índice de Fouse e a relação Upside potential 

ratio demonstraram bons resultados com a função quadrática bem como com a 

função prospeção da teoria do valor. 

 Estes estudos apresentam conclusões controversas. Tendo as questões acima 

apontadas como os objetivos a responder neste trabalho, são selecionadas diversas 

medidas ajustadas ao risco para testar a consistência das medidas. As medidas que 

são aplicadas são: as medidas clássicas, índice de Sharpe, de Treynor, de Jensen, de 

Modigliani, as medidas basedas no risco assimétrica, índice de Sortino, de Ómega, 

UPR, índice de Informação, as medidas baseadas em VaR, RORAC, índice de Down e 

as medidas baseadas na função utilidade, índice de Fouse e Alfa de Sharpe. 
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3 Enquadramento do setor dos fundos de 

investimentos 

O primeiro fundo de investimento foi criado em 1849 na Suíça (Société Civile 

Genevoise d´emploi de fonds), tendo o segundo fundo de investimento nascido no 

Reino Unido em 1868 (Foreifn & Colonial Goverment Trust). O primeiro fundo de 

investimento americano surgiu em 1894 (Boston Personal Property Trust), tendo a 

Alemanha, por sua vez, criado apenas em 1923 (Zickert´sche Kapitalverein). A 

história dos fundos de investimento em Portugal é relativamente recente 

comparando com os países acima referidos. O primeiro fundo de investimento em 

Portugal nasceu em Junho de 1964, designadamente por Fundo de Investimento 

Atlântico. Um ano depois, surgiram mais dois fundos no mercado português - o 

fundo de investimento para o Desenvolvimento Económico e Social e o Fundo de 

investimento Ultramarino. Em 1975, na sequência da nacionalização do setor 

bancário e da consequente interrupção da atividade no mercado capitais, as 

unidades dos fundos existentes foram transformadas em dívida pública. O setor dos 

fundos de investimentos no mercado português foi retomado em 1985 e, a partir 

dessa altura assistiu-se um crescimento significativo, que se afigura cada vez mais 

um investimento alternativo importante para os investidores. (CMVM,2001) 

 Um fundo de investimento pode ser visto como um instrumento financeiro que 

permite ao investidor de recursos moderados obter as mesmas vantagens que os 

grandes capitalistas no que respeita à redução do risco. As vantagens associadas em 

investir em fundos de investimento traduzem-se em: a redução de risco do 

investimento através da diversificação da carteira, reduzir os custos de transação, ter 

o acesso a um maior conjunto de mercados que de outra maneira não seriam 

acessíveis devido ao elevado montante necessário, maior liquidez e benefício com a 

gestão profissionalizada. 
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 Entretanto, existem vários aspetos que devem ser tidos em consideração na 

decisão de investir em fundos de investimento, nomeadamente: liquidez, risco e 

rendibilidade. Entende-se por liquidez o grau de facilidade com que as unidades de 

participação do fundo de investimento se transformam em meios monetários 

líquidos à disposição do investidor. O risco está relacionado com a volatilidade da 

rendibilidade decorrente de uma determinada aplicação financeira em fundos de 

investimento. As rendibilidades dos fundos de investimento não garantem taxas de 

rendimento. Sendo assim, as rendibilidades divulgadas devem ser encaradas como 

meramente indicativas, espelhando apenas o comportamento ocorrido no passado. 

Também devem ter em conta as comissões no momento de subscrição, montantes 

que são debitados no processo de comercialização e de gestão do fundo e que 

remuneram as atividades das entidades gestoras, depositárias e comercializadoras. 

Estas são: comissão de Subscrição, Comissão de Resgate, Comissão de Gestão e 

Comissão de Depósito. (AFFIPP) 

Os tipos de fundos de investimento mobiliário são: 

a. Fundos de Ações;  

b. Fundos de Obrigações;  

c. Fundos Mistos; 

d. Fundos de Tesouraria; 

e. Fundos de Fundos; 

f. Fundos do Mercado Monetário;  

i. Fundos de Índices; 

g. Fundos com Capital Garantido. 

 

Estes tipos de fundos são diferenciados pelo nível de liquidez, risco e rendibilidade 

potencial; são fundos que se especializam na aplicação em valores mobiliários 

transacionáveis chamados fundos de investimento mobiliário (FIM). Quando se fala 

em fundos de investimento imobiliário, são os que aplicam em valores imóveis de 
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raiz ou em valores mobiliários de sociedades cujo objeto principal seja a transação, 

mediação ou exploração imobiliária. Os fundos podem ser classificados por 

determinados critérios, tais como: a natureza dos ativos, a variabilidade do capital, o 

espaço de atuação, a forma de remuneração do capital e o nível de harmonização. 

 Os agrupamentos de fundos não são propriamente uma categoria aplicada a 

estes, mas sim uma modalidade especial de comercialização e que podem ser 

constituídos por dois ou mais fundos de investimento mobiliário abertos. Neste 

sentido, podemos falar da existência de fundos abertos ou fechados. Os fundos 

abertos são os fundos de investimento cujas unidades de participação são em 

número variável; ou seja, o número de unidades de participação varia de acordo com 

a procura do mercado, subscrições ou regastes e podem ser realizados em qualquer 

momento. Fundos fechados são constituídos por unidades de participação em 

número fixo; ou seja, o número de unidades de participação e o reembolso destas só 

poderá ser efetuado no momento da liquidação do fundo. 

 A base de dados selecionada para a realização da parte empírica refere mutual 

fund. No entanto, é importante distinguir mutual fund de hedge fund. Ambos são 

fundos de investimento geridos por profissionais sendo os hedge funds geridos de 

um modo mais agressivo do que os mutual funds. Estes são capazes de assumir 

posições especulativas em títulos derivados e também podem ser vendidos a 

descoberto. Isso, normalmente, aumenta a alavancagem e assim, o risco dos fundos. 

Isto também significa que é possível para os hedge funds obterem ganhos quando o 

mercado está em queda. Os mutual funds, por seu torno, não estão autorizados a 

tomar essas posições e são tipicamente mais seguros em relação aos outros. A outra 

diferença fundamental entre estes dois tipos de fundos é a sua disponibilidade. Os 

hedge funds estão disponíveis apenas para um grupo específico de investidores 

sofisticados e com elevados recursos financeiros. No caso dos mutual funds, 

disponibilizam maior acesso aos investidores particulares com a escolha de aquisição 

de quantias mínimas de acordo com os seus desejos. 
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 O setor dos fundos de investimento tem evoluído muito a nível global, pelo que 

o valor líquido dos fundos de investimento registou um aumento de 111% desde o 

final de 2003 até final de 2013, apresentando uma taxa de crescimento média anual 

de 7,8%. De notar que a crise de 2008 afetou a evolução deste sector, sendo que o 

valor de ativos em termos mundiais passou de 18 075 mil milhões euros em 2007 

para 14 306 mil milhões euros em 2008.  

 A taxa de crescimento média anual no mercado europeu situa-se nos 7.3%; 

contudo, o valor total sofreu de igual forma uma queda de 7999 mil milhões euros 

em 2007 para 6174 mil milhões euros em 2008. Todavia, o mercado europeu 

contribuiu igualmente para um forte crescimento na década passada. Analisando o 

gráfico seguinte, pode-se observar que os ativos sob gestão em 2013 mais que 

duplicaram em relação a 2003.  

Gráfico 1: Evolução dos ativos líquidos dos fundos sob gestão 

  

Fonte: Elaboração própria com dados obtidos através de EFAMA 2015 

 

Segundo a divulgação da EFAMA2, o valor das unidades de participação emitidas 

pelos fundos de investimento em termos mundiais atingiu um novo recorde de 37,8 

                                                      
2Association for the European investment management industry representa 27 associações e 63 associações corporativas cerca 
de 17 biliões de euros em ativos sob gestão.  
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biliões de euros no primeiro trimestre do ano 2015. Este valor diminuiu 1,6 por 

cento para 37,1 biliões de euros em finais de Junho 2015. O quadro seguinte 

apresenta o valor de ativos sob gestão por região de fundos.  

Gráfico 2: Ativo líquido total por região em 2º trimestre de 2015 

 

Fonte: Elaboração própria com dados obtidos através de Investment Company Institute 

Segundo a divulgação de Investment Company Institute, os Estados Unidos têm a 

maior fatia no total de ativos líquidos representando 53% a nível mundial, enquanto 

a Europa registou valores de 11 820 mil milhões de euros no final do segundo 

trimestre de 2015, o que equivale a 34,5% do total. Em relação aos fundos de ações, 

verificou-se que o peso nos Estados Unidos ainda é maior, registando-se 64% do 

total deste tipo de fundos, ficando a Europa com apenas 23% desta divisão. O peso 

de Ásia e África é relativamente baixa, que se traduz por 12.9% e 0.2% 

respetivamente. Os valores absolutos são apresentados na tabela incluídas no anexo 

2.  

 Os fundos de ações são o tipo de fundo mais comercializado em termos 

mundiais, correspondendo a 43.7% do total. Nos Estados Unidos, 52,7% dos fundos 

são fundos de ações, a Europa destaca-se por 29.5% e na Ásia 47.0%, tal como se 

pode verificar no gráfico a seguir. 
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Gráfico 3: Ativo líquido total por tipo de fundos no 2º trimestre de 2015 

 

Fonte: Elaboração própria com dados obtidos através de Investment Company Institute 

No final do segundo trimestre de 2015, o total de ativos geridos por fundos de 

investimento na Europa ascendia a 11 820 mil milhões de euros, o que significa uma 

diminuição de 0.97% em relação ao trimestre anterior. Desde o final de 2014, 

registou-se um crescimento de 12.17%.  

Gráfico 4: Ativos líquidos na Europa em milhões de euros no 2º trimestre de 2015   

 

Fonte: Elaboração própria com dados obtidos através de Investment Company Institute  
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No mercado europeu, mais de 80% dos ativos líquidos são dominados por 5 países - 

França, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo e Reino Unido. O Luxemburgo regista o 

maior volume de ativo sob gestão com 3 300,03 mil milhões de euros, o que 

representa 27.9% do total.  

 Os fundos de ações geriam na mesma data 3 433, 96 mil milhões de euros, 

sendo o Luxemburgo e o Reino Unido responsáveis por mais de metade desse valor, 

31.3% e 20.8%, respetivamente.  

4 Estudo Empírico 

4.1 Descrição dos dados 

A amostra utilizada neste estudo é constituída por 27 mutual funds respeitantes a 

ações europeias. A base de dados foi obtida através de Yahoo Finance para o período 

compreendido entre setembro de 2001 a setembro de 2015, correspondendo a um 

total de 170 observações mensais. Os fundos foram selecionados tendo em conta o 

facto de terem um período de observação mais longo dentro da classe european 

equity mutual funds. 

 A base de dados é de frequência mensal, sendo que uma frequência demasiada 

alta nem sempre traduz melhor resultado, muitas vezes tornando as informações 

extraídas difíceis de interpretar. A base de dados com frequência excessiva está 

relacionada com as imperfeições das suposições feitas sobre rendibilidades do ativo 

(a rendibilidade dos investimentos é normalmente distribuída; séries temporais de 

rendibilidades são identicamente distribuídas, não havendo correlação entre séries 

de rendibilidades de investimento). Vários estudos ilustram que a imperfeição dos 

pressupostos em relação aos dados de rendibilidade trimestral ou mensal é 

pequeno, enquanto que para os dados diários destes pressupostos são rejeitados. 

(Le Sourd,2007). 
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 As rendibilidades foram calculadas com base nos preços ajustados aos 

dividendos. No cálculo da rendibilidade mensal é considerado o valor das unidades 

de participação em USD (Dólar dos EUA), Esta rendibilidade mensal é calculada 

através da seguinte expressão: 

 ��. @ = A�@ + �@A�@ − 1 − 1 
(25) 

 

Rp.t = rendibilidade do fundo p no mês t; 

Upt = valor da unidade de participação no mês t;  

Upt-1 = valor da unidade de participação no mês t-1. 

Dt = dividendos 

 

Para o cálculo da rendibilidade do mercado é utilizado o índice Eurostock 50 com o 

mesmo período de observação. O gráfico seguinte mostra a evolução da cotação do 

índice Eurostock 50. A rendibilidade mensal do mercado, representada pelo índice 

referido, é calculada através da seguinte expressão: 

 �!. @ = X. @ + �@X. @ − 1 − 1 
(26) 

 

Rm,t = rendibilidade do mercado (índice) no mês t;  

It= valor do índice no mês t; 

It-1 = valor do índice no mês t-1.  

Dt= dividendos 
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Gráfico 5: Evolução do mercado Eurostock 50 de 2001 a 2015 

 

Fonte: Elaboração própria com dados obtidos através de Yahoo Finance (http://finance.yahoo.com/) 

 

Como vemos no gráfico acima, entre 2001 a 2003 houve uma queda acentuada 

(também classificada por alguns como "crash do mercado de ações") ocorrida no 

início de 2000 e que pode ser vista como uma correção do mercado influenciada 

pelo crescente pessimismo dos investidores ("bear market") após uma década de 

valorizações excessivas do valor das ações ("bull market"), nomeadamente das 

tecnológicas (dot-com). A queda de grandes corporações tecnológicas no período 

que ficou marcado como “dot-com bubble”, assim como a reestruturação de outras 

tantas empresas, levou a quebras acentuadas na confiança dos investidores. De 

destacar também os acontecimentos de 11 setembro 2001 (os ataques terroristas 

nos Estados Unidos da América), que influenciaram e alimentaram ainda mais e de 

forma negativa a confiança e perspetivas dos investidores. 

 De forma similar, os investimentos realizados na europa foram 

desproporcionais, seguindo uma tendência ou corrente especulativa e de 

crescimento rápido (já verificado nos Estados Unidos) no setor tecnológico. De 

salientar que a moeda europeia “euro” foi introduzida em janeiro de 1999, mas cujo 

valor caiu de imediato, conduzindo à inflação no verão de 2001 e à deflação poucos 
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meses depois, resultando em quebras acentuadas, a medidas de austeridade e 

precipitando os Estados Unidos a uma recessão. 

 A partir de 2004, o sentimento dos investidores e empresas começou a 

recuperar algum otimismo, resultando numa evolução do mercado de ações regular 

e equilibrado. Como se pode observar no gráfico 5, as cotações do mercado 

Eurostock 50 foram subindo até atingir um ponto máximo em 2007, até que se 

verificou nova quebra acentuada que ficou conhecida como Crise Económica Global, 

levando a quebras acentuadas no mercado de ações a nível global e sendo 

necessária a ação direta de governos para salvar bancos e outras instituições 

financeiras de elevada dimensão. A combinação de empréstimos e créditos 

bancários (nomeadamente empréstimos subprime a particulares), investimentos de 

alto risco e pouco transparentes, a estimulação e rebentamento do mercado 

imobiliário americano (“Housing Bubble”), a fraca regulamentação e supervisão 

financeira, a má gestão corporativa, desregulação a nível dos produtos derivados, 

falta de liquidez e/ou solvência bancária e ainda a falhas de avaliação das agências 

de rating, conduziram àquele que ficou conhecido como a pior crise financeira desde 

a “Grande Depressão” em 1930. 

 A análise dos desempenhos dos fundos é feita sobre o período global e três 

subperíodos, de 2001 a 2003, 2004 a 2008 e 2009 a 2015, com o objetivo de 

evidenciar as diferenças entre esses subperíodos e o impacto de crise nos 

desempenhos dos fundos.  

 Como aproximação à taxa isenta de risco, é utilizada a Germany Bonds 10 years 

yield referente ao mês de setembro de 2015, sendo a informação obtida através da 

divulgação do banco de Portugal. A taxa equivalente mensal foi calculada para servir 

de base à taxa sem risco. Nos períodos em causa foram utilizadas as taxas médias, 

conforme apresentado no quadro 1.  
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 A taxa mínima aceitável por investidores assume-se ser idêntica à taxa de ativo 

sem risco, para garantir a concordância quando se testa a consistência das medidas. 

As rendibilidades esperadas do mercado e taxa sem risco calculadas para o período 

global e 3 subperíodos são apresentadas em baixo: 

Quadro 1: Rendibilidade esperada do Eurostock 50 e ativo sem risco 

  2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003 

Rm 0,10% 0,40% -0,11% -0,36% 

Rf 0,25% 0,18% 0,32% 0,36% 

Fonte: Elaboração própria com dados obtidos através de Yahoo finance 

 

A estatística descritiva das variáveis da amostra foi calculada com recurso ao 

software SPSS versão 23, assim como em relação aos testes estatísticos. Os 

indicadores de avaliação de desempenho usados neste trabalho são apenas aqueles 

que têm fórmulas apresentadas. Os cálculos são feitos com recurso à base de dados 

acima referida, através do Excel, de forma individual para diferentes períodos de 

tempo e posteriormente compilados para análises comparativas.  

 De seguida, efetua-se uma descrição dos fundos cujas principais características 

são apresentadas no quadro 2: nome dos fundos, valor líquido global (Net assets), a 

data de iniciação (fund inception date), a rendibilidade esperada (year-to-date 

return), Morningstar rating e morningstar risk rating.  

 Os fundos selecionados pertencem à categoria de fundo de ações europeias com 

um histórico operacional de pelo menos 10 anos. Após essa filtragem, 27 fundos 

mútuos foram escolhidos para este trabalho e aplicadas as medidas de avaliação de 

desempenho, conforme apresentado no quadro seguinte. 
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Quadro 2: Síntese das características dos fundos 

            

Fonte: Elaboração própria com informações obtidas através de Yahoo finance 

(http://finance.yahoo.com/) 

Ao longo do subcapítulo foi apresentada a amostra de fundos de investimento em 

ações europeias que servem de inputs ao estudo empírico a ser apresentado no 

próximo capítulo. 

4.2 Metodologia 

Nos próximos subcapítulos são apresentados e discutidos os resultados alcançados 

no processo de avaliação do desempenho de uma amostra de 27 fundos de 

investimento. Assim, numa primeira fase, será apresentada a caracterização dos 

fundos, calculadas as rendibilidades dos fundos para diferentes períodos de tempo e 

analisados os diferentes momentos na distribuição da mesma: média, desvio padrão, 

Fund Europe Stock Net Assets:
Fund

Inception
Date:

Year-to-
Date

Return:

Morningstar
Rating:

Morningstar
Risk Rating:

AEDAX Invesco European Growth A 1.52B 3-Nov-97 2.80% 3 1

AEDBX Invesco European Growth B 1.52B 3-Nov-97 2.28% 3 2

AEDCX Invesco European Growth C 1.52B 3-Nov-97 2.31% 4 2

AEEBX Columbia European Equity B 577.02M 26-Jun-00 2.71% 4 3

ESMAX Invesco European Small Company A 441.88M 31-Aug-00 5.50% 4 3

EUGAX Morgan Stanley European Equity A 148.17M 28-Jul-97 -0.06% 4 2

EUGBX Morgan Stanley European Equity B 148.17M 28-Jul-97 -0.06% 3 2

EUGCX Morgan Stanley European Equity C 148.17M 28-Jul-97 -0.41% 2 2

EUGDX Morgan Stanley European Equity D 148.17M 28-Jul-97 0.16% 3 3

EUGIX Shelton European Growth & Income Direct 10.15M 18-Jan-00 -0.69% 2 3

FIEUX Fidelity Europe 1.45B 1-Oct-86 3.97% 3 3

HFEAX Henderson European Focus A 3.54B 31-Aug-01 4.92% 4 5

HFEBX Henderson European Focus B 3.54B 31-Aug-01 4.33% 3 5

IEOAX Ivy European Opportunities A 232.60M 4-May-99 3.43% 2 2

JFESX JPMorgan Intrepid European Sel 1.00B 10-Sep-01 3.03% 4 4

MAEFX BlackRock EuroFund Instl 457.54M 26-Oct-88 2.70% 3 4

MCEFX BlackRock EuroFund Inv C 457.54M 21-Oct-94 1.98% 2 3

MDEFX BlackRock EuroFund Inv D 457.54M 21-Oct-94 2.54% 2 4

MEURX Franklin Mutual European Z 3.29B 3-Jul-96 2.78% 5 1

PRESX T. Rowe Price European Stock 1.62B 28-Feb-90 2.27% 4 3

REECX Columbia European Equity C 577.02M 26-Jun-00 2.92% 4 2

TEMIX TEMIX-Franklin Mutual European A 3.29B 1-Nov-96 2.61% 4 1

TEURX Franklin Mutual European C 3.29B 1-Nov-96 2.11% 5 1

UEPIX ProFunds Europe 30 Inv 4.69M 15-Mar-99 -7.36% 1 3

UEPSX ProFunds Europe 30 Svc 4.69M 15-Mar-99 -7.96% 1 3

VESIX Vanguard European Stock Index I 20.81B 15-May-00 0.11% 3 3

VEURX Vanguard European Stock Index Inv 20.81B 18-Jun-90 0.00% 3 3

VEUSX Vanguard European Stock Index Adm 20.81B 13-Aug-01 0.08% 3 3
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assimetria e curtose. Examinamos a hipótese de que a rendibilidade segue uma 

distribuição normal.  

 Seguidamente, são analisados o desempenho e o ranking dos fundos consoante 

as medidas aplicadas. O desempenho dos fundos é analisado segundo as equações 

apresentadas no capítulo anterior, estabelecendo-se rankings de acordo com o seu 

desempenho no respetivo período. Entre os modelos de avaliação de desempenho 

são escolhidas 12 medidas ajustadas ao risco para examinar a consistência entre 

elas. Para o efeito, testamos a correlação dos desempenhos dos fundos com 99% e 

95% de intervalo de confiança.  

 A metodologia utilizada nesta tese foi escolhida tendo presente o objetivo de 

proceder a uma análise comparativa das medidas de avaliação de desempenho dos 

fundos, de forma a responder às questões centrais: 

• Testar a consistência entre as medidas escolhidas na avaliação do 

desempenho dos fundos de investimento.  

• Sendo que morningstar rating é seguido por muitos investidores, este 

trabalho procura estabelecer a relação das medidas com o sistema de estrela 

de morningstar e a capacidade da performance destas na classificação do 

rating. 

• Analisar a correlação das medidas com função utilidade quadrática e função 

valor de teoria de perspetiva para diferentes níveis de aversão ao risco. 

Para dar resposta a estas questões, foram formuladas seis hipóteses, apresentadas 

na forma de hipótese nula (H0): 

Hipótese 1 (H1): existe relação entre índices de desempenho ajustados ao risco, as 

medidas de avaliação de desempenho são substitutos uns pelos outros, sem prejuízo 

da análise.  
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Hipótese 2 (H2): aumentando a volatilidade aumenta a rendibilidade ajustada ao 

risco, segundo as medidas de avaliação de desempenho dos fundos em estudo.  

Hipótese 3 (H3): tendo em consideração que a Morningstar rating segue uma função 

utilidade, será de esperar que exiba uma maior correlação com as medidas de Fouse 

e Alfa de Sharpe. 

Hipótese 4 (H4): a capacidade explicativa do sistema de Morningstar a partir dos 

índices de desempenho de conseguir um ajustamento razoável com R quadrado 

ajustado acima de 50%. 

Hipótese 5 (H5): a correlação entre as medidas de avaliação de desempenho e a 

função utilidade esperada diminui, mas mantem-se positiva à medida que aumenta 

o coeficiente de aversão ao risco. 

Hipótese 6 (H6): a correlação entre as medidas de avaliação de desempenho e a 

função valor de teoria da perspetiva diminui, mas mantendo-se positiva à medida 

que aumenta o coeficiente de aversão ao risco. 

 Uma das limitações apontada por Friend e Blume (1970) refere a possível 

existência de correlação entre as medidas de desempenho e as medidas de risco. 

Sugerimos a aplicação de teste de correlação para validar a hipótese. 

 A classificação de estrelas de Morningstar é seguido por muitos investidores, 

influenciando de certa forma a decisão de investimento por parte dos investidores. É 

curioso verificar-se a consistência da classificação de sistema de Morningstar com as 

medidas aplicadas neste estudo. A hipótese será testada com 95% de intervalo de 

confiança para confirmar a sua rejeição. É aplicada também a outra hipótese de 

teste segundo a regressão linear múltipla. 

 À luz do estudo de Plantinga e Groot (2001) - analisaram as preferências de risco 

implícitas no uso das medidas de desempenho ajustadas ao risco -, neste trabalho 

replicou-se a mesma análise, para além das medidas aplicadas pelos autores, 
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nomeadamente o índice de Sharpe, o Alfa de Sharpe, o índice de Sortino, o índice de 

Fouse e upside potential ratio; acrescentou-se também mais medidas ajustadas ao 

risco, nomeadamente: índice de Treynor, Jensen, Modigliani, informação, Ómega, 

RORAC e IVaR. A metodologia utilizada serve para testar a correlação entre as 

medidas com a função utilidade quadrática. Calculamos a função utilidade esperada 

segundo a equação (21). 

 O mesmo teste é efetuado com a função valor de Tversky e Kahneman (1992) 

que tem a base teórica de perspetiva de tomada de decisões sob incerteza por 

Kahneman e Tversky (1979). Uma vez que os investidores se comportam de forma 

distinta quando a rendibilidade de um fundo se situa acima e abaixo da taxa sem 

risco (Rf), calcula-se a função bilinear segundo a equação (22) para diferentes níveis 

de aversão ao risco.  

 

4.3 Rendibilidade e distribuição dos fundos 

As rendibilidades dos fundos são diferentes conforme apresentado no quadro 3. De 

uma forma geral, os fundos alcançaram a melhor rendibilidade esperada no período 

entre 2001 a 2003. A Crise Dot-Com não afetou muito este trabalho pois a nossa 

amostra parte de valores de Setembro de 2001, não evidenciando a queda de 

rentabilidade dos fundos pela queda das ações tecnológicas. As rendibilidades dos 

fundos são fortemente influenciadas pela queda acentuada das cotações provocadas 

pela crise económica global de 2008. A redução das rendibilidades esperada relativa 

ao período anterior é significativa. No período seguinte, a rendibilidade dos fundos 

mostra uma tendência crescente de recuperação. Em termos de média, conseguiram 

superar a época de crise. 
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  Quadro 3: Rendibilidade esperada e desvio padrão dos fundos  

 

Com a apresentação das rendibilidades dos fundos em caixa de bigodes, 

conseguiremos detetar melhor as diferenças de rendibilidade entre períodos 

distintos.  

 

 

 

 

2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003 2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003
AEDAX ,91% 1,04% ,55% 1,35% 4,90% 4,79% 5,22% 4,61%
AEDBX ,85% ,97% ,49% 1,30% 4,90% 4,78% 5,22% 4,61%
AEDCX ,85% ,97% ,49% 1,30% 4,89% 4,78% 5,22% 4,60%
AEEBX ,64% ,97% ,27% ,48% 5,10% 5,35% 4,56% 5,59%
ESMAX 1,39% 1,36% ,88% 2,63% 5,54% 4,86% 6,68% 4,57%
EUGAX ,55% ,76% ,19% ,67% 5,26% 5,57% 4,80% 5,43%
EUGBX ,54% ,76% ,20% ,62% 5,25% 5,56% 4,79% 5,44%
EUGCX ,49% ,71% ,13% ,61% 5,25% 5,56% 4,80% 5,44%
EUGDX ,54% ,73% ,21% ,70% 5,28% 5,60% 4,80% 5,45%
EUGIX ,48% ,60% ,20% ,71% 5,24% 5,80% 4,37% 5,42%
FIEUX ,83% ,91% ,52% 1,32% 5,86% 5,80% 5,22% 7,43%
HFEAX 1,42% 1,71% ,38% 2,85% 6,40% 6,48% 6,42% 5,95%
HFEBX 1,35% 1,65% ,32% 2,79% 6,40% 6,48% 6,42% 5,93%
IEOAX ,86% ,96% ,06% 2,34% 5,57% 5,20% 5,68% 6,24%
JFESX ,91% 1,04% ,41% 1,63% 5,55% 6,06% 5,28% 4,56%
MAEFX ,69% ,85% ,29% 1,11% 5,75% 6,21% 5,06% 5,95%
MCEFX ,60% ,76% ,21% 1,02% 5,75% 6,20% 5,06% 5,94%
MDEFX ,67% ,83% ,27% 1,09% 5,75% 6,20% 5,05% 5,95%
MEURX ,81% ,81% ,69% 1,06% 3,63% 3,71% 3,64% 3,45%
PRESX ,78% 1,10% ,29% ,93% 5,58% 5,84% 5,15% 5,81%
REECX ,64% ,97% ,27% ,50% 5,11% 5,34% 4,57% 5,63%
TEMIX ,78% ,79% ,66% 1,03% 3,63% 3,71% 3,64% 3,45%
TEURX ,72% ,72% ,60% ,98% 3,62% 3,71% 3,64% 3,45%
UEPIX ,37% ,62% -,01% ,47% 5,54% 6,01% 4,92% 5,50%
UEPSX ,34% ,54% -,09% ,71% 5,55% 6,01% 4,91% 5,61%
VESIX ,66% ,86% ,31% ,82% 5,62% 6,01% 4,99% 5,91%

VEURX ,67% ,85% ,30% ,98% 5,61% 6,01% 4,98% 5,83%
VEUSX ,64% ,86% ,31% ,73% 5,60% 6,01% 4,99% 5,80%
MÉDIA ,75% ,92% ,33% 1,17% 5,29% 5,49% 5,00% 5,34%

Média

Fonte: Elaboração própria 

Desvio Padrão



 

Gráfico 6: C

Quadro 4: Teste de Kruskal-wa

Com o teste de Kruskal

rendibilidades entre difere

intervalo de confiança e 

inferior a 5%. 

 Como as medidas de 

que serão utilizadas reque

distribuam normalmente, 

: Comparação de rendibilidade esperada dos fundos 

Fonte: Elaboração própria 

wallis de amostras independentes para a distribuição de

kal-wallis, provamos a hipótese de que a di

iferentes períodos é diferente. O resultado é 

 e estaticamente significativo, pois o valor d

 de avaliação do desempenho com base na m

querem implicitamente que as rendibilidades d

te, assume extrema importância testar a dis
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rendibilidades dos fundos. Para o efeito, utilizamos o teste estatístico de modelo 

Kolmogorov-Smirnova para um nível de significância de 5%. Apenas se rejeita a 

hipótese nula de existência de uma distribuição normal quando o p-value seja 

superior a 5%. São apresentados os resultados no quadro seguinte qu contem 

t-estatístico, grau de liberdade e nível de significância para diferentes períodos em 

estudo. 

 

  Quadro 5 : Teste de normalidade de distribuição dos fundos 

 

O período de observação global da nossa amostra é constituído por 169 observações 

mensais que mostraram resultados favoráveis, em que a maioria dos fundos seguem 

a uma distribuição normal e com significância estatística. Para outros três 

subperíodos levantam-se problemas aquando da aplicação de algumas medidas, 

pelo que quase todas as rendibilidades dos fundos não possuem uma distribuição 

normal.  

Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. Estatística gl Sig.

AEDAX ,081 168 ,009 ,072 81 ,200* ,125 60 ,021 ,172 27 ,039

AEDBX ,079 168 ,012 ,069 81 ,200* ,125 60 ,022 ,174 27 ,035

AEDCX ,080 168 ,011 ,070 81 ,200* ,124 60 ,022 ,170 27 ,043

AEEBX ,075 168 ,024 ,066 81 ,200* ,102 60 ,195 ,132 27 ,200*

ESMAX ,076 168 ,020 ,106 81 ,026 ,119 60 ,033 ,126 27 ,200*

EUGAX ,067 168 ,060 ,062 81 ,200* ,134 60 ,009 ,096 27 ,200*

EUGBX ,069 168 ,049 ,064 81 ,200* ,131 60 ,012 ,096 27 ,200*

EUGCX ,069 168 ,047 ,063 81 ,200* ,136 60 ,007 ,096 27 ,200*

EUGDX ,071 168 ,040 ,056 81 ,200* ,129 60 ,014 ,093 27 ,200*

EUGIX ,062 168 ,200* ,052 81 ,200* ,106 60 ,092 ,116 27 ,200*

FIEUX ,056 168 ,200* ,060 81 ,200* ,125 60 ,020 ,121 27 ,200*

HFEAX ,074 168 ,027 ,084 81 ,200* ,118 60 ,036 ,089 27 ,200*

HFEBX ,073 168 ,029 ,084 81 ,200* ,117 60 ,039 ,089 27 ,200*

IEOAX ,055 168 ,200* ,063 81 ,200* ,110 60 ,069 ,155 27 ,096

JFESX ,054 168 ,200* ,057 81 ,200* ,139 60 ,006 ,104 27 ,200*

MAEFX ,074 168 ,026 ,079 81 ,200* ,140 60 ,005 ,101 27 ,200*

MCEFX ,074 168 ,026 ,080 81 ,200* ,129 60 ,015 ,102 27 ,200*

MDEFX ,073 168 ,031 ,079 81 ,200* ,138 60 ,006 ,103 27 ,200*

MEURX ,083 168 ,007 ,056 81 ,200* ,123 60 ,025 ,173 27 ,037

PRESX ,068 168 ,055 ,072 81 ,200* ,117 60 ,039 ,075 27 ,200*

REECX ,070 168 ,043 ,061 81 ,200* ,103 60 ,183 ,132 27 ,200*

TEMIX ,083 168 ,007 ,058 81 ,200* ,123 60 ,024 ,168 27 ,048

TEURX ,080 168 ,010 ,052 81 ,200* ,125 60 ,021 ,174 27 ,035

UEPIX ,045 168 ,200* ,056 81 ,200* ,101 60 ,200* ,089 27 ,200*

UEPSX ,046 168 ,200* ,056 81 ,200* ,098 60 ,200* ,083 27 ,200*

VESIX ,070 168 ,045 ,076 81 ,200* ,135 60 ,009 ,101 27 ,200*

VEURX ,074 168 ,026 ,076 81 ,200* ,135 60 ,008 ,089 27 ,200*

VEUSX ,070 168 ,041 ,075 81 ,200* ,135 60 ,008 ,104 27 ,200*

*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.                                                                                        

Fonte: Elaboração própria 

Testes de Normalidade de  Kolmogorov-Smirnova

2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003
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 Quanto à simetria da distribuição, é calculado o coeficiente de assimetria 

(skeweness). Numa situação de simetria, o coeficiente é zero. Quando os 

coeficientes são positivos, a distribuição é alongada à direita. Ao contrário deste 

caso, os coeficientes dos fundos em análise encontram-se todos negativos, 

designando-se por assimetria negativa, ou seja, a cauda da distribuição é alongada à 

esquerda. Lembramos que no período de 2004-2008, as rendibilidades dos fundos 

foram mais baixas do que noutros períodos, logo, é de esperar que o coeficiente de 

assimetria neste período se encontre mais baixo. 

Quadro 6: Assimetria e Curtose de distribuição dos fundos 

 

 Quanto à curtose, esta mede o achatamento na zona central de distribuição e é 

o quarto momento em relação à média de distribuição. Para um coeficiente igual a 3, 

2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003 2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003

AEDAX -,978 -,115 -1,884 -,998 2,743 ,134 5,497 1,865

AEDBX -,982 -,119 -1,884 -1,004 2,742 ,125 5,493 1,866

AEDCX -,978 -,114 -1,884 -,999 2,740 ,129 5,493 1,858

AEEBX -,567 -,154 -1,539 -,660 1,415 ,123 4,810 1,244

ESMAX -1,170 ,131 -1,739 -,973 4,151 ,587 4,716 1,563

EUGAX -,614 -,202 -1,806 -,285 1,264 ,038 4,724 ,480

EUGBX -,618 -,204 -1,818 -,284 1,265 ,031 4,771 ,464

EUGCX -,613 -,203 -1,804 -,279 1,255 ,027 4,704 ,474

EUGDX -,599 -,184 -1,805 -,275 1,200 -,043 4,719 ,480

EUGIX -,458 -,182 -1,646 -,238 1,044 ,043 4,965 ,449

FIEUX -,432 -,145 -1,335 -,252 ,954 ,168 2,896 ,404

HFEAX -,629 ,161 -1,877 -,320 2,624 1,012 5,173 ,405

HFEBX -,631 ,162 -1,880 -,328 2,637 1,018 5,195 ,402

IEOAX -,716 -,129 -1,439 -,777 1,219 ,155 2,718 ,337

JFESX -,594 -,123 -1,666 -,234 1,380 ,060 4,254 -,463

MAEFX -,603 -,157 -1,955 -,470 1,653 ,072 6,428 1,470

MCEFX -,607 -,159 -1,964 -,467 1,674 ,086 6,467 1,493

MDEFX -,601 -,157 -1,951 -,471 1,652 ,078 6,388 1,511

MEURX -,753 -,292 -1,439 -,780 ,748 -,254 2,303 1,150

PRESX -,549 -,083 -1,770 -,271 1,647 ,044 5,634 ,924

REECX -,582 -,154 -1,543 -,706 1,394 ,088 4,815 1,160

TEMIX -,748 -,289 -1,432 -,765 ,745 -,245 2,278 1,120

TEURX -,750 -,287 -1,437 -,777 ,751 -,244 2,296 1,146

UEPIX -,246 ,201 -1,590 -,075 1,385 ,392 4,587 ,234

UEPSX -,251 ,211 -1,595 -,161 1,359 ,420 4,578 ,056

VESIX -,569 -,129 -1,939 -,295 1,497 ,065 6,087 ,645

VEURX -,582 -,129 -1,943 -,357 1,541 ,061 6,115 ,833

VEUSX -,577 -,130 -1,937 -,317 1,526 ,061 6,078 ,803

Fonte: Elaboração própria 

Assimetria Curtose
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diz-se que a distribuição é mesocúrtica. Quando os valores são abaixo de três, o que 

acontece com a maioria das distribuições, denomina-se distribuição platicúrtica. 

Pode ser interpretado que a dispersão das rendibilidades é elevada. Quando os 

valores são acima de três, a sua distribuição é lepticúrtica, ou seja, tem um pico 

acentuado. Esta distribuição verificou-se no período entre 2004-2008 pela forte 

queda em 2008. Podemos dizer que a variabilidade das rendibilidades dos fundos 

neste período é reduzida em comparação com os outros. Numa visão de longo 

prazo, apenas o fundo EXMAS se comportou da mesma forma.  

4.4 Desempenho e ranking dos fundos 

No presente subcapítulo estuda-se o desempenho dos fundos segundo diferentes 

medidas ajustadas ao risco, nomeadamente: Jensen, Treynor, Modigliani-Modigliani 

Sortino, RORAC, IVaR, IF, Ómega, UPR, Alfa de Sharpe e Fouse. Para tal análise, os 

índices são calculados segundo as fórmulas apresentadas no segundo capítulo. 

Posteriormente é estabelecido o ranking dos fundos de acordo com os desempenhos 

tendo o período global como referência.  

Os quadros apresentam o desempenho dos 27 fundos nos diferentes períodos e o 

respetivo ranking. 

4.4.1 Índice de Sharpe 

Os rácios de Sharpe permitem-nos saber a rendibilidade em excesso por cada 

unidade de risco assumido. Os fundos mostraram um bom desempenho inicial (entre 

2001 e 2004), tendo o melhor rácio registado ficado nos 50,5%. O desempenho dos 

fundos foi muito abalado pelo impacto da crise de 2008, acabando muitos destes 

fundos por apresentar resultados negativos, sendo a rendibilidade média nesta 

altura inferior à taxa de obrigações escolhida. A situação melhorou, entretanto, no 

período seguinte, não sendo comparáveis com o nível de 2001 a 2003. Com exceção 
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do periodo entre 2004-2008, o ranking dos outros períodos mantém-se idêntico; os 

fundos ESMAX, HFEAX e HFEBX ocuparam os três primeiros lugares. 

Quadro 7: Desempenho e ranking dos fundos segundo índice de Sharpe  

 

Fonte: Elaboração própria  

 No período 2004-2008 os rácios são negativos (como foi referido 

anteriormente), o que torna difícil a sua interpretação. Quando os fundos 

apresentam a mesma rendibilidade, aquele que tem o desvio-padrão mais elevado 

apresentará melhor desempenho. Com um exemplo concreto, MCEFX e EUGDX 

apresentam a mesma rendibilidade de 0.21%, com desvio padrão de 5.01% e 4.76% 

e o rácio de Sharpe de 2.22% e -2.025%. De acordo com Markowitz, os dois fundos 

tendo a mesma rendibilidade, EUGDX que tem o menor risco é o mais eficiente. Mas 

2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003 2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003

ESMAX 20,66% 24,54% 8,42% 50,45% 1 1 3 1

HFEAX 18,28% 23,80% 0,92% 42,64% 2 2 10 2

HFEBX 17,28% 22,79% -0,04% 41,62% 3 3 11 3

MEURX 15,34% 17,14% 10,20% 20,56% 4 5 1 9

TEMIX 14,61% 16,51% 9,40% 19,72% 5 8 2 10

AEDAX 13,51% 18,05% 4,39% 21,84% 6 4 5 6

TEURX 12,98% 14,81% 7,83% 18,15% 7 13 4 11

AEDBX 12,29% 16,75% 3,23% 20,71% 8 7 7 7

AEDCX 12,29% 16,76% 3,22% 20,64% 9 6 8 8

JFESX 11,85% 14,25% 1,72% 28,37% 10 14 9 5

IEOAX 10,94% 15,06% -4,58% 32,33% 11 10 26 4

FIEUX 9,97% 12,66% 3,82% 13,18% 12 15 6 12

PRESX 9,58% 15,92% -0,55% 9,97% 13 9 15 17

REECX 7,67% 14,85% -1,02% 2,39% 14 12 18 26

AEEBX 7,65% 14,88% -1,12% 2,19% 15 11 19 27

MAEFX 7,65% 10,84% -0,57% 12,81% 16 19 16 13

VEURX 7,55% 11,19% -0,33% 10,83% 17 18 14 16

MDEFX 7,35% 10,56% -0,89% 12,48% 18 22 17 14

VESIX 7,26% 11,44% -0,08% 7,81% 19 16 12 18

VEUSX 6,97% 11,37% -0,16% 6,38% 20 17 13 20

MCEFX 6,15% 9,42% -2,22% 11,31% 21 25 20 15

EUGAX 5,60% 10,59% -2,65% 5,81% 22 21 23 23

EUGBX 5,50% 10,61% -2,52% 4,86% 23 20 22 24

EUGDX 5,48% 9,96% -2,25% 6,21% 24 23 21 22

EUGCX 4,47% 9,60% -4,00% 4,67% 25 24 25 25

EUGIX 4,30% 7,39% -2,72% 6,44% 26 26 24 19

UEPIX 2,11% 7,37% -6,84% 1,96% 27 27 27 28

UEPSX 1,60% 6,05% -8,47% 6,24% 28 28 28 21

Média 9,53% 13,76% 0,43% 15,81%

Sharpe
Desempenho dos fundos Ranking dos fundos
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se seguirmos somente o ranking dos fundos, um investidor escolherá MCEFX, porque 

apresentam melhor rácio.  

4.4.2 Alfa de Sharpe 

Quadro 8: Desempenho e ranking dos fundos segundo Alfa de Sharpe 

Fonte: Elaboração própria  

 Sendo Alfa de Sharpe a medida de desempenho alternativa derivada do índice 

de Sharpe, os rankings dos fundos no período global são muito idênticos, pelo que os 

fundos que ocuparam os três primeiros lugares são na mesma: ESMAX, HFEAX e 

HFEBX. Enquanto nos subperíodos, apenas o período entre 2004-2008 é muito 

diferente em relação aos restantes períodos. Considerando a utilização desta medida 

para substituir a função utilidade quadrática, é diferente de outras medidas 

2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003 2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003

ESMAX 1,09% 1,13% 0,44% 2,43% 1 3 4 3

HFEAX 1,01% 1,30% -0,03% 2,51% 2 1 21 1

HFEBX 0,95% 1,23% -0,09% 2,45% 3 2 24 2

MEURX 0,68% 0,67% 0,56% 0,95% 4 11 1 9

AEDAX 0,67% 0,81% 0,28% 1,15% 5 4 5 6

TEMIX 0,65% 0,65% 0,53% 0,92% 6 13 2 10

AEDBX 0,61% 0,75% 0,22% 1,10% 7 7 8 7

AEDCX 0,61% 0,75% 0,22% 1,09% 8 6 7 8

JFESX 0,60% 0,67% 0,13% 1,43% 9 12 9 5

TEURX 0,59% 0,59% 0,47% 0,86% 10 14 3 11

IEOAX 0,55% 0,69% -0,26% 1,97% 11 8 27 4

FIEUX 0,49% 0,58% 0,25% 0,79% 12 15 6 12

PRESX 0,48% 0,77% 0,03% 0,61% 13 5 16 17

REECX 0,38% 0,68% 0,07% 0,19% 14 10 11 26

AEEBX 0,38% 0,69% 0,06% 0,18% 15 9 13 27

MAEFX 0,36% 0,47% 0,04% 0,77% 16 19 15 13

VEURX 0,36% 0,49% 0,06% 0,66% 17 18 14 16

VESIX 0,34% 0,50% 0,07% 0,48% 18 16 10 18

MDEFX 0,34% 0,45% 0,02% 0,75% 19 22 17 14

VEUSX 0,33% 0,50% 0,07% 0,40% 20 17 12 22

MCEFX 0,28% 0,38% -0,04% 0,68% 21 25 23 15

EUGAX 0,27% 0,46% -0,03% 0,39% 22 21 22 23

EUGBX 0,27% 0,46% -0,03% 0,34% 23 20 20 24

EUGDX 0,26% 0,42% -0,02% 0,41% 24 23 19 20

EUGCX 0,21% 0,40% -0,10% 0,33% 25 24 25 25

EUGIX 0,20% 0,27% 0,01% 0,42% 26 26 18 19

UEPIX 0,06% 0,26% -0,25% 0,18% 27 27 26 28

UEPSX 0,03% 0,18% -0,33% 0,40% 28 28 28 21

Média 0,47% 0,61% 0,08% 0,89%

Alfa de Sharpe
Desempenho dos fundos Ranking dos fundos
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ajustadas ao risco pela introdução do parâmetro de aversão ao risco do investidor e 

valor atribuído para este parâmetro nos cálculos é igual a 1.  

4.4.3 Índice de Treynor 

Os rácios de Treynor traduzem a rendibilidade obtida por cada unidade de risco 

sistemático que o fundo incorre nos diferentes períodos. Quanto maior o rácio 

melhor o fundo remunerou face ao nível de risco do mercado. 

Quadro 9: Desempenho e ranking dos fundos segundo índice de Treynor 

 

 Observa-se no quadro acima que o desempenho no período de 2004-2008 é 

mais baixo que nos outros períodos, sendo que em média os fundos pioraram quase 

60% face ao período anterior. A partir de 2009, os fundos começaram o mostrar 

2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003 2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003

IEOAX 4,23% 10,97% 0,23% 6,63% 1 1 25 1

HFEAX 2,18% 2,70% 0,72% 2,50% 2 2 3 2

HFEBX 2,08% 2,60% 0,61% 2,44% 3 3 8 3

ESMAX 2,06% 1,70% 1,75% 2,23% 4 4 1 4

JFESX 1,17% 1,39% 0,60% 1,29% 5 6 9 6

FIEUX 1,06% 1,17% 0,76% 1,39% 6 8 2 5

AEDBX 0,99% 1,07% 0,71% 1,06% 7 15 4 7

AEDCX 0,99% 1,07% 0,71% 1,06% 8 16 5 8

PRESX 0,96% 1,43% 0,42% 0,77% 9 5 13 14

MAEFX 0,86% 1,14% 0,40% 0,94% 10 10 15 9

MDEFX 0,83% 1,12% 0,38% 0,92% 11 13 16 10

VEURX 0,82% 1,11% 0,42% 0,82% 12 14 14 12

VESIX 0,80% 1,13% 0,43% 0,69% 13 11 11 15

VEUSX 0,77% 1,12% 0,43% 0,60% 14 12 12 19

AEDAX 0,77% 0,95% 0,33% 0,81% 15 18 19 13

MCEFX 0,75% 1,03% 0,29% 0,86% 16 17 20 11

REECX 0,72% 1,16% 0,35% 0,40% 17 9 17 26

AEEBX 0,72% 1,17% 0,35% 0,39% 18 7 18 27

MEURX 0,63% 0,61% 0,63% 0,64% 19 26 6 17

EUGAX 0,61% 0,93% 0,24% 0,52% 20 19 23 23

TEMIX 0,61% 0,59% 0,61% 0,62% 21 27 7 18

EUGBX 0,61% 0,93% 0,25% 0,48% 22 20 22 24

EUGDX 0,61% 0,89% 0,27% 0,54% 23 21 21 22

TEURX 0,56% 0,55% 0,55% 0,59% 24 28 10 20

EUGCX 0,55% 0,86% 0,16% 0,47% 25 22 26 25

EUGIX 0,54% 0,76% 0,24% 0,55% 26 24 24 21

UEPIX 0,46% 0,84% -0,02% 0,38% 27 23 27 28

UEPSX 0,43% 0,73% -0,13% 0,65% 28 25 28 16

Média 1,01% 1,49% 0,45% 1,12%

Desempenho dos fundos

Fonte: Elaboração própria 

Treynor
Ranking dos fundos
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melhor desempenho. Com base neste indicador, IEOAX mostrou o melhor 

desempenho com exceção do período 2004-2008. Este fundo ficou à frente no 

ranking nos outros períodos porque assumiu um risco sistemático muito reduzido, 

mas com a forte queda da rentabilidade devido à crise económica, este não tirou 

partido desta vantagem.  

4.4.4 Índice de Jensen 

O Alfa de Jensen representa o retorno adicional gerado por uma carteira face à 

rendibilidade estimada pelo CAPM. 
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Quadro 10: Desempenho e ranking dos fundos segundo índice de Jensen  

 

 Neste caso, os fundos obtiveram o valor positivo deste indicador, evidenciando 

um desempenho superior face à rendibilidade estimada pelo CAPM. No entanto, 

para alguns fundos que obtiveram resultados negativos, significa que esses gestores 

não conseguiram obter rendibilidades “anormais” sobre a rendibilidade esperada 

teórica do mercado-equilíbrio. São também observáveis as diferenças antes e após a 

ocorrência da crise económica. Em geral, os fundos demonstraram melhor 

desempenho no primeiro período de 2001-2003 e foram quase todos afetados pela 

crise, mostrando uma recuperação a partir de 2009. 

2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003 2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003

HFEAX 1,27% 1,39% 0,28% 3,32% 1 1 14 1

ESMAX 1,25% 1,01% 0,77% 3,12% 2 3 3 3

HFEBX 1,20% 1,33% 0,22% 3,25% 3 2 21 2

AEDAX 0,79% 0,66% 0,52% 1,87% 4 7 5 7

JFESX 0,78% 0,69% 0,38% 2,18% 5 6 9 5

MEURX 0,75% 0,34% 0,83% 1,90% 6 23 1 6

AEDBX 0,73% 0,60% 0,46% 1,82% 7 11 7 9

AEDCX 0,73% 0,60% 0,46% 1,82% 8 10 8 10

TEMIX 0,73% 0,32% 0,80% 1,87% 9 24 2 8

FIEUX 0,71% 0,56% 0,48% 1,65% 10 12 6 12

TEURX 0,67% 0,25% 0,74% 1,82% 11 26 4 11

PRESX 0,66% 0,75% 0,27% 1,44% 12 5 17 17

IEOAX 0,64% 0,76% -0,14% 2,24% 13 4 28 4

MAEFX 0,56% 0,51% 0,28% 1,60% 14 15 16 13

VEURX 0,55% 0,50% 0,29% 1,49% 15 16 12 16

MDEFX 0,55% 0,49% 0,26% 1,59% 16 17 18 14

VESIX 0,53% 0,51% 0,30% 1,31% 17 13 10 18

REECX 0,53% 0,60% 0,28% 1,03% 18 9 13 26

AEEBX 0,53% 0,61% 0,28% 1,02% 19 8 15 27

VEUSX 0,52% 0,51% 0,30% 1,24% 20 14 11 22

MCEFX 0,48% 0,42% 0,19% 1,52% 21 18 24 15

EUGAX 0,43% 0,40% 0,21% 1,25% 22 19 23 21

EUGDX 0,43% 0,37% 0,23% 1,27% 23 21 20 20

EUGBX 0,43% 0,40% 0,21% 1,19% 24 20 22 23

EUGCX 0,37% 0,35% 0,14% 1,19% 25 22 25 24

EUGIX 0,36% 0,25% 0,23% 1,28% 26 27 19 19

UEPIX 0,24% 0,28% -0,03% 1,00% 27 25 26 28

UEPSX 0,21% 0,20% -0,11% 1,13% 28 28 27 25

Média 0,63% 0,56% 0,33% 1,69%

Fonte: Elaboração própria 

Jensen
Desempenho dos fundos Ranking dos fundos
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4.4.5 Índice de Modigliani  

Quadro 11: Desempenho e ranking dos fundos segundo índice de Modigliani  

 

 O valor do índice de Modigliani indica o excesso de rendibilidade do fundo face 

ao benchmark, após ajustamento das diferenças no nível de risco total. 

Como evidenciado no quadro acima, os fundos mostraram valores positivos durante 

todos os períodos sob observação. No período 2004-2008 evidenciaram um 

desempenho mais fraco. Podemos generalizar que o período 2001-2003 é o que 

apresenta melhor desempenho, e que a partir de 2009 evidência uma melhoria de 

desempenho. O fundo ESMAX teve melhor desempenho nas outras três alturas, mas 

durante o período da crise desceu para terceiro lugar devido a mais volatilidade de 

rendibilidade em relação aos outros períodos, perdendo a sua vantagem. Como 

2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003 2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003

ESMAX 1,37% 1,47% 0,68% 4,19% 1 1 3 1

HFEAX 1,24% 1,43% 0,36% 3,60% 2 2 10 2

HFEBX 1,19% 1,38% 0,32% 3,52% 3 3 11 3

MEURX 1,08% 1,08% 0,75% 1,92% 4 5 1 9

TEMIX 1,04% 1,05% 0,72% 1,86% 5 8 2 10

AEDAX 0,98% 1,13% 0,51% 2,02% 6 4 5 6

TEURX 0,95% 0,96% 0,65% 1,74% 7 13 4 11

AEDBX 0,92% 1,06% 0,46% 1,93% 8 7 7 7

AEDCX 0,92% 1,06% 0,46% 1,93% 9 6 8 8

JFESX 0,89% 0,93% 0,39% 2,51% 10 14 9 5

IEOAX 0,84% 0,97% 0,12% 2,81% 11 10 26 4

FIEUX 0,79% 0,85% 0,48% 1,36% 12 15 6 12

PRESX 0,77% 1,02% 0,29% 1,12% 13 9 15 17

REECX 0,67% 0,96% 0,27% 0,55% 14 12 18 26

AEEBX 0,67% 0,96% 0,27% 0,53% 15 11 19 27

MAEFX 0,67% 0,75% 0,29% 1,33% 16 19 16 13

VEURX 0,66% 0,77% 0,30% 1,18% 17 18 14 16

MDEFX 0,65% 0,73% 0,28% 1,31% 18 22 17 14

VESIX 0,64% 0,78% 0,32% 0,96% 19 16 12 18

VEUSX 0,63% 0,78% 0,31% 0,85% 20 17 13 20

MCEFX 0,58% 0,67% 0,22% 1,22% 21 25 20 15

EUGAX 0,55% 0,74% 0,21% 0,80% 22 21 23 23

EUGBX 0,55% 0,74% 0,21% 0,73% 23 20 22 24

EUGDX 0,55% 0,70% 0,22% 0,83% 24 23 21 22

EUGCX 0,49% 0,68% 0,15% 0,72% 25 24 25 25

EUGIX 0,48% 0,57% 0,20% 0,85% 26 26 24 19

UEPIX 0,37% 0,57% 0,03% 0,51% 27 27 27 28

UEPSX 0,34% 0,50% -0,04% 0,84% 28 28 28 21

Média 0,77% 0,90% 0,34% 1,56%

MM
Desempenho dos fundos

Fonte: Elaboração própria 

Ranking dos fundos
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referido anteriormente, este índice é proporcional ao índice de Sharpe, pelo que é 

de esperar que o ranking produzido seja idêntico, o que se verificou nesta situação. 

4.4.6 Índice de informação 

Quadro 12: Desempenho e ranking dos fundos segundo índice de informação 

 

 Este indicador dá-nos o rácio da diferença entre a rendibilidade do fundo e a 

rendibilidade do benchmark pelo tracking error. Ele é muitas vezes usado para medir 

a capacidade dos gestores de fundos, pela sua estratégia de gestão, quanto ao valor 

que adicionam a alfa. Um elevado valor deste rácio pode ser explicado por uma 

elevada rendibilidade do fundo, ou rendibilidade reduzida do benchmark, ou um 

tracking error baixo.  

2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003 2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003

ESMAX 10,72 -2,20 0,41 -0,97 1 27 19 24

JFESX 6,02 0,85 0,53 -0,64 2 11 14 17

IEOAX 5,15 -5,24 0,12 -1,86 3 28 24 27

PRESX 4,32 1,32 0,46 -0,69 4 5 18 19

VEURX 3,08 0,64 0,59 -0,72 5 14 13 20

VEUSX 2,95 0,65 0,60 -0,58 6 13 11 16

VESIX 2,78 0,66 0,61 -0,66 7 12 10 18

UEPIX 2,31 0,31 0,15 -0,38 8 19 23 4

UEPSX 1,85 0,20 0,02 -0,51 9 20 25 12

MAEFX 1,78 0,50 0,52 -0,84 10 15 15 23

MDEFX 1,75 0,48 0,50 -0,84 11 16 16 22

FIEUX 1,66 1,03 0,68 -5,74 12 10 5 28

MCEFX 1,54 0,40 0,41 -0,79 13 18 20 21

HFEAX 1,35 1,12 0,23 -1,85 14 8 21 26

HFEBX 1,29 1,07 0,20 -1,79 15 9 22 25

TEURX -0,35 -0,21 -1,09 -0,32 16 21 26 1

TEMIX -0,38 -0,25 -1,19 -0,33 17 22 27 2

MEURX -0,40 -0,26 -1,22 -0,34 18 23 28 3

AEDCX -1,44 -1,11 0,64 -0,54 19 24 6 13

AEDBX -1,45 -1,11 0,64 -0,54 20 25 7 14

AEDAX -1,57 -1,24 0,71 -0,56 21 26 4 15

AEEBX -1,73 11,03 1,41 -0,40 22 2 2 5

REECX -1,76 15,13 1,36 -0,42 23 1 3 6

EUGIX -2,12 0,42 4,23 -0,47 24 17 1 10

EUGCX -2,36 1,22 0,47 -0,43 25 6 17 7

EUGBX -2,68 1,43 0,61 -0,44 26 3 9 8

EUGAX -2,80 1,39 0,59 -0,46 27 4 12 9

EUGDX -3,09 1,14 0,63 -0,47 28 7 8 11

Média 0,94 1,05 0,49 -0,88

Fonte: Elaboração própria 

Índide de 

Informação

Desempenho dos fundos Ranking dos fundos
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 De notar que os rankings diferem ao longo dos diferentes períodos, sendo que o 

fundo ESMAX obteve um valor de 10.7 neste rácio graças à rendibilidade elevada do 

fundo em relação ao benchmark. Este índice sofre a mesma limitação como o de 

Sharpe quando se apresentam valores negativos. Podemos observar no quadro (12) 

que no primeiro período todos os fundos obtiveram valores negativos, o que 

acontece também com quase metade dos fundos no período global. No estudo de 

Israelsen (2005), é evidenciado que o ranking segundo o índice de informação 

standard, os fundos com maior tracking error e baixa rendibilidade excedente são 

colocados acima da maioria dos fundos. É o que acontece com o ranking de 

2001-2003; portanto, é muito diferente dos outros períodos. É também de esperar 

que os rankings sejam muito diferentes com recurso às outras medidas. 

4.4.7 Return on Risk Adjusted Capital  

A medida Return on Risk Adjusted Capital calcula-se com base no VaR. Segundo o 

teste de normalidade, percebe-se que nem todas as rendibilidades dos fundos 

seguem a uma distribuição normal. Neste sentido, calcular o VaR com a simulação 

analítica, viola o pressuposto de distribuição normal da rendibilidade. Portanto, 

neste trabalho a estimação de VaR foi obtida por simulação histórica para se 

contornar o problema. Os resultados indicam-nos a rendibilidade ajustada a máxima 

perda no intervalo de confiança de 95%. 
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Quadro 13: Desempenho e ranking dos fundos segundo RORAC 

 

 Quando observadas as rendibilidades ajustadas ao VaR, vemos uma diferença 

para as outras medidas, pois o período pós 2009 é o que evidencia o pior 

desempenho. Enquanto a nível do ranking, reparamos que a ordenação dos fundos 

no último período de observação se encontra exatamente igual ao período global. 

Nos dois primeiros períodos o ranking é muito diferente. Os fundos que têm uma 

maior Value at risk são mais penalizados em termos de ranking. 

2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003 2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003

TEURX 2,96% 2,09% 3,37% 5,01% 1 1 13 4

MEURX 2,91% 2,06% 3,40% 5,06% 2 2 11 3

TEMIX 2,90% 2,05% 3,39% 5,07% 3 3 12 2

AEDCX 2,70% 1,91% 3,02% 3,41% 4 4 20 11

AEDBX 2,70% 1,91% 3,02% 3,40% 5 5 21 12

AEDAX 2,69% 1,90% 3,04% 3,42% 6 6 19 10

AEEBX 2,62% 1,85% 3,89% 2,78% 7 7 1 24

REECX 2,59% 1,83% 3,80% 2,75% 8 8 2 27

UEPSX 2,51% 1,78% 3,43% 3,47% 9 9 10 9

JFESX 2,46% 1,74% 2,91% 5,28% 10 10 22 1

EUGIX 2,38% 1,68% 3,60% 3,25% 11 11 3 15

ESMAX 2,37% 1,67% 2,56% 4,01% 12 12 28 5

EUGDX 2,36% 1,67% 2,68% 3,26% 13 13 25 13

EUGCX 2,36% 1,67% 2,67% 3,24% 14 14 27 17

EUGAX 2,35% 1,66% 2,67% 3,26% 15 15 26 14

IEOAX 2,35% 1,66% 2,83% 3,07% 16 16 23 18

VEURX 2,32% 1,64% 3,47% 2,95% 17 17 8 20

VEUSX 2,32% 1,64% 3,47% 2,94% 18 18 9 21

EUGBX 2,31% 1,64% 2,68% 3,24% 19 19 24 16

VESIX 2,31% 1,64% 3,47% 2,94% 20 20 7 22

UEPIX 2,31% 1,64% 3,49% 3,48% 21 21 6 8

HFEAX 2,30% 1,63% 3,55% 3,52% 22 22 4 6

HFEBX 2,29% 1,62% 3,54% 3,51% 23 23 5 7

FIEUX 2,24% 1,59% 3,19% 2,42% 24 24 15 28

PRESX 2,20% 1,55% 3,16% 3,00% 25 25 18 19

MDEFX 2,14% 1,51% 3,19% 2,77% 26 26 16 25

MAEFX 2,14% 1,51% 3,19% 2,78% 27 27 14 23

MCEFX 2,12% 1,50% 3,17% 2,76% 28 28 17 26

Média 2,44% 1,72% 3,21% 3,43%

Ranking dos fundos
RORAC

Fonte: Elaboração própria 

Desempenho dos fundos
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4.4.8 Índice baseado no VaR 

Quadro 14: Desempenho e ranking dos fundos segundo índice baseado no VaR 

 

 O índice baseado no VaR como o nome indica é outra medida que toma o VaR 

como indicador de risco. O denominador deste rácio é igual do índice de Sharpe. Os 

resultados indicam-nos a rendibilidade em excesso à taxa sem risco ajustada à perda 

máxima no intervalo de confiança de 95%. 

 O desempenho dos fundos no período de crise foi mais reduzido. Os valores 

negativos geram o mesmo problema como o índice de Sharpe na sua interpretação. 

Em média, os fundos obtiveram uma rentabilidade ajustada ao risco de 7,87%, tendo 

no período seguinte uma quebra acentuada para 0,14%. No último período 

2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003 2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003

ESMAX 10,73% 11,15% 4,49% 24,98% 1 3 1 1

HFEAX 10,65% 14,00% 0,65% 24,13% 2 1 10 2

HFEBX 10,04% 13,36% -0,03% 23,40% 3 2 11 3

AEDAX 7,04% 9,16% 2,17% 9,28% 4 4 5 8

AEDBX 6,43% 8,53% 1,58% 8,76% 5 6 7 9

AEDCX 6,43% 8,54% 1,58% 8,73% 6 5 8 10

MEURX 6,41% 7,31% 3,93% 9,70% 7 11 2 6

JFESX 6,41% 8,38% 0,82% 18,45% 8 7 9 4

TEMIX 6,08% 7,01% 3,62% 9,31% 9 13 3 7

IEOAX 5,65% 7,24% -2,29% 16,72% 10 12 26 5

TEURX 5,51% 6,42% 2,99% 8,47% 11 15 4 11

FIEUX 5,19% 6,50% 1,98% 6,40% 12 14 6 12

PRESX 4,65% 8,06% -0,28% 4,69% 13 10 15 17

AEEBX 4,04% 8,22% -0,62% 0,92% 14 8 19 28

REECX 4,02% 8,11% -0,55% 1,00% 15 9 18 27

VEURX 3,88% 6,15% -0,18% 5,02% 16 18 14 15

VESIX 3,74% 6,28% -0,04% 3,66% 17 16 12 18

MAEFX 3,73% 5,68% -0,28% 5,72% 18 19 16 13

MDEFX 3,58% 5,54% -0,44% 5,55% 19 20 17 14

VEUSX 3,58% 6,24% -0,09% 2,94% 20 17 13 22

MCEFX 2,97% 4,89% -1,10% 5,01% 21 25 23 16

EUGAX 2,74% 5,48% -1,05% 2,77% 22 21 22 23

EUGDX 2,71% 5,20% -0,90% 2,98% 23 23 20 21

EUGBX 2,64% 5,39% -1,01% 2,31% 24 22 21 24

EUGCX 2,20% 4,98% -1,59% 2,22% 25 24 25 25

EUGIX 2,12% 4,02% -1,33% 3,06% 26 27 24 20

UEPIX 1,07% 4,04% -3,65% 1,01% 27 26 27 26

UEPSX 0,88% 3,60% -4,44% 3,28% 28 28 28 19

Média 4,83% 7,12% 0,14% 7,87%

Fonte: Elaboração própria 

IVaR
Desempenho dos fundos Ranking dos fundos
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recuperou dessa perda fazendo a média global chegar aos 4,83%. O ranking segundo 

esta medida é semelhante às outras medidas com o mesmo numerador.  

4.4.9 Índice de Sortino  

Quadro 15: Desempenho e ranking dos fundos segundo índice de Sortino 

 

 Inicialmente, os fundos apresentam desempenhos muito favoráveis, com 

destaque para os três melhores fundos: ESMAX, HFEAX e HFEBX, que apresentaram 

retorno excedente ajustado ao downside risk extremamente elevado - 214,28%, 

198.92% e 192.37%, respetivamente. Isto também promoveu para que queda em 

2004-2008 seja muito mais acentuada; no caso do HFEBX, o desempenho desceu até 

negativo. A partir de 2009, os fundos começaram a recuperar da crise, contudo não 

2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003 2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003

ESMAX 29,88% 62,73% 17,70% 214,28% 1 1 3 1

HFEAX 27,56% 61,41% 1,83% 198,92% 2 2 10 2

HFEBX 25,89% 58,29% -0,09% 192,37% 3 3 11 3

MEURX 21,75% 38,11% 21,79% 73,61% 4 6 1 8

TEMIX 20,64% 36,56% 20,00% 70,34% 5 8 2 9

AEDAX 18,87% 28,99% 5,35% 31,54% 6 14 8 17

TEURX 18,15% 32,40% 16,52% 64,02% 7 12 4 10

AEDBX 17,03% 38,33% 6,54% 74,06% 8 5 6 6

JFESX 17,03% 32,29% 3,48% 120,50% 9 13 9 5

AEDCX 17,03% 38,38% 6,53% 73,83% 10 4 7 7

IEOAX 15,35% 34,15% -9,11% 126,01% 11 9 26 4

FIEUX 14,38% 28,04% 8,07% 49,98% 12 15 5 11

PRESX 13,67% 36,75% -1,12% 36,44% 13 7 15 16

REECX 10,76% 33,48% -2,11% 7,88% 14 11 18 26

AEEBX 10,74% 33,57% -2,30% 7,25% 15 10 19 27

MAEFX 10,66% 23,63% -1,13% 46,36% 16 19 16 12

VEURX 10,54% 24,56% -0,66% 39,52% 17 18 14 15

MDEFX 10,22% 22,97% -1,76% 45,08% 18 20 17 13

VESIX 10,14% 25,15% -0,15% 28,12% 19 16 12 18

VEUSX 9,69% 24,98% -0,33% 22,62% 20 17 13 21

MCEFX 8,48% 20,30% -4,38% 40,54% 21 25 20 14

EUGAX 7,65% 22,79% -5,20% 20,54% 22 22 23 23

EUGBX 7,50% 22,83% -4,95% 17,05% 23 21 22 24

EUGDX 7,49% 21,37% -4,43% 22,04% 24 23 21 22

EUGCX 6,06% 20,50% -7,81% 16,38% 25 24 25 25

EUGIX 5,94% 15,55% -5,47% 23,31% 26 27 24 19

UEPIX 2,94% 16,27% -13,47% 6,98% 27 26 27 28

UEPSX 2,21% 13,24% -16,54% 22,71% 28 28 28 20

Média 13,51% 30,99% 0,96% 60,44%

Fonte: Elaboração própria 

Ranking dos fundos
Sortino

Desempenho dos fundos
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conseguem atingir o patamar inicial. O ranking entre os períodos evidencia alguma 

similaridade.  

4.4.10  Upside Potential Ratio  

Quadro 16: Desempenho e ranking dos fundos segundo UPR 

 

 O Upside Potential Ratio desenvolvido por mesmo autor do índice de Sortino, 

aplica também o downside risk no numerador do rácio e este indica-nos a 

rendibilidade de um fundo relativa a rendibilidade mínima exigida por investidor. 

Para haver consistência com as outras medidas, a taxa mínima aceitável na 

estimação do rácio é adotada a taxa de ativo sem risco; concretamente, a taxa 

esperada de obrigações alemã a 10 anos. 

2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003 2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003

HFEAX 0,71 1,29 0,74 3,01 1 2 11 1

ESMAX 0,70 1,30 0,88 3,00 2 1 4 2

HFEBX 0,70 1,27 0,72 2,95 3 3 12 3

MEURX 0,68 1,11 0,93 1,78 4 4 1 6

TEMIX 0,67 1,09 0,92 1,75 5 7 2 8

JFESX 0,65 1,06 0,77 2,45 6 12 8 4

TEURX 0,65 1,06 0,89 1,70 7 13 3 9

FIEUX 0,63 1,02 0,84 1,77 8 14 5 7

IEOAX 0,63 1,07 0,70 2,37 9 11 16 5

AEDAX 0,62 0,78 0,47 0,69 10 28 28 28

AEDCX 0,61 1,09 0,77 1,69 11 5 7 11

AEDBX 0,61 1,09 0,77 1,69 12 6 6 10

PRESX 0,61 1,09 0,71 1,58 13 8 13 15

REECX 0,59 1,07 0,74 1,24 14 9 9 26

AEEBX 0,59 1,07 0,74 1,24 15 10 10 27

MAEFX 0,58 0,98 0,70 1,60 16 18 18 12

VEURX 0,58 0,99 0,70 1,59 17 17 17 13

MDEFX 0,58 0,98 0,69 1,59 18 19 20 14

VESIX 0,58 0,99 0,70 1,50 19 15 14 19

VEUSX 0,57 0,99 0,70 1,45 20 16 15 22

MCEFX 0,56 0,95 0,67 1,55 21 23 22 17

EUGDX 0,56 0,97 0,67 1,49 22 22 21 20

EUGAX 0,56 0,97 0,67 1,48 23 20 24 21

EUGBX 0,56 0,97 0,67 1,45 24 21 23 23

EUGIX 0,55 0,91 0,69 1,51 25 27 19 18

UEPIX 0,55 0,95 0,65 1,43 26 25 25 25

EUGCX 0,55 0,95 0,65 1,44 27 24 26 24

UEPSX 0,54 0,93 0,62 1,56 28 26 27 16

Média 0,60 1,04 0,73 1,73

UPR
Desempenho dos fundos Ranking dos fundos

Fonte: Elaboração própria 
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Esta medida ajustada ao risco mostra-nos a mesma evolução de desempenho dos 

fundos antes e depois da crise económica global. Os fundos tiveram um bom 

desempenho no início do período de observação e pioraram na época de crise, 

finalmente demonstrando melhorias após a crise. Um aspeto diferente deste 

indicador é que o desempenho global é ainda mais fraco que no período de crise. Em 

termos de ranking o período 2004-2008 é que é diferente. 

4.4.11 Índice de Ómega 

Quadro 17: Desempenho e ranking dos fundos segundo índice de Ómega 

 

 O índice de Ómega é calculado através da criação de uma partição na 

distribuição cumulativa de rendibilidade, a fim de criar uma área de perdas e uma 

área para ganhos relativos à taxa mínima exigida por investidores (RMA). Neste 

2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003 2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003

ESMAX 1,74 1,94 1,25 3,50 1 1 3 1

HFEAX 1,63 1,91 1,03 2,96 2 2 10 2

HFEBX 1,59 1,85 1,00 2,88 3 3 11 3

MEURX 1,47 1,53 1,31 1,71 4 7 1 9

TEMIX 1,45 1,50 1,28 1,67 5 9 2 10

AEDAX 1,43 1,59 1,13 1,84 6 4 5 6

TEURX 1,39 1,44 1,23 1,61 7 13 4 11

AEDBX 1,39 1,54 1,09 1,78 8 6 7 7

AEDCX 1,39 1,54 1,09 1,78 9 5 8 8

JFESX 1,36 1,44 1,05 1,97 10 14 9 5

IEOAX 1,32 1,47 0,88 2,14 11 10 26 4

FIEUX 1,29 1,38 1,11 1,39 12 15 6 14

PRESX 1,29 1,51 0,98 1,30 13 8 15 17

MAEFX 1,22 1,32 0,98 1,41 14 19 16 12

REECX 1,22 1,45 0,97 1,07 15 12 18 26

AEEBX 1,22 1,46 0,97 1,06 16 11 19 27

VEURX 1,22 1,33 0,99 1,33 17 18 14 16

MDEFX 1,21 1,31 0,98 1,40 18 20 17 13

VESIX 1,21 1,34 1,00 1,23 19 16 12 18

VEUSX 1,20 1,34 1,00 1,18 20 17 13 19

MCEFX 1,18 1,27 0,94 1,35 21 25 20 15

EUGAX 1,16 1,31 0,93 1,16 22 22 23 23

EUGBX 1,15 1,31 0,93 1,13 23 21 22 24

EUGDX 1,15 1,28 0,94 1,17 24 23 21 21

EUGCX 1,12 1,27 0,89 1,13 25 24 25 25

EUGIX 1,12 1,21 0,93 1,18 26 27 24 20

UEPIX 1,06 1,21 0,83 1,05 27 26 27 28

UEPSX 1,04 1,17 0,79 1,17 28 28 28 22

Média 1,29 1,44 1,02 1,59

Fonte: Elaboração própria 

Ómega
Desempenho dos fundos Ranking dos fundos
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sentido, o valor obtido por esta medida inferior a 1, significa que a área das 

rendibilidades acima de RMA é menor que a área das rendibilidades abaixo de RMA. 

Na observação dos resultados apresentados no quadro deparamos que só alguns 

fundos tiveram este rácio inferior a 1 no período entre 2004-2008. Em média, os 

ganhos dos fundos é 1.6 vezes maior do que as perdas tendo RMA como ponto de 

referência no período 2001-2003. A razão dos ganhos e das perdas diminui com 

ocorrência da crise, descendo para 1.02 em 2004-2008 e subindo para 1.44 em 

2009-2015. Na perspetiva global, os ganhos são 1.3 vezes maiores que as perdas. 

Obviamente, este rácio depende essencialmente de taxa mínima aceitável para os 

investidores.  
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4.4.12  Índice de Fouse 

Quadro 18: Desempenho e ranking dos fundos segundo índice de Fouse 

 

 O índice de Fouse difere das outras medidas ajustadas ao risco porque tem em 

conta o grau de aversão ao risco dos investidores. Na comparação com o Alfa de 

Sharpe, este índice usa semi-variância em vez da variância. O coeficiente de aversão 

ao risco nos cálculos apresentados no quadro acima foi de 1. Para um maior nível de 

aversão ao risco, o coeficiente atribuído seria maior que 1. Portanto, é esperar que à 

medida que aumenta este parâmetro, os resultados tendem a ser mais negativos. Os 

investidores desejam que estes valores quanto maiores, melhor. ESMAX e HFEAX são 

os dois fundos que ocupam o primeiro lugar, de forma intercalada.  

 

2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003 2001-2015 2009-2015 2004-2008 2001-2003

ESMAX 1,25% 1,33% 0,78% 2,62% 1 3 1 3

HFEAX 1,24% 1,65% 0,28% 2,84% 2 1 10 1

HFEBX 1,17% 1,58% 0,21% 2,77% 3 2 18 2

AEDAX 0,79% 0,95% 0,37% 1,25% 4 6 8 9

JFESX 0,76% 0,97% 0,34% 1,62% 5 5 9 5

MEURX 0,74% 0,78% 0,66% 1,05% 6 15 2 12

AEDBX 0,73% 0,93% 0,42% 1,28% 7 8 6 7

AEDCX 0,73% 0,93% 0,42% 1,28% 8 7 7 8

TEMIX 0,71% 0,76% 0,63% 1,02% 9 18 3 13

IEOAX 0,70% 0,90% -0,02% 2,32% 10 11 26 4

FIEUX 0,67% 0,84% 0,46% 1,29% 11 12 5 6

TEURX 0,65% 0,70% 0,57% 0,97% 12 22 4 15

PRESX 0,63% 1,04% 0,23% 0,91% 13 4 15 17

MAEFX 0,52% 0,77% 0,23% 1,09% 14 17 14 10

VEURX 0,51% 0,77% 0,24% 0,96% 15 16 13 16

REECX 0,51% 0,91% 0,22% 0,47% 16 10 16 26

AEEBX 0,51% 0,91% 0,22% 0,46% 17 9 17 27

MDEFX 0,50% 0,75% 0,21% 1,07% 18 19 19 11

VESIX 0,50% 0,79% 0,25% 0,79% 19 13 11 18

VEUSX 0,48% 0,78% 0,25% 0,70% 20 14 12 19

MCEFX 0,43% 0,68% 0,14% 1,00% 21 23 22 14

EUGAX 0,40% 0,70% 0,13% 0,65% 22 21 24 23

EUGBX 0,39% 0,70% 0,14% 0,60% 23 20 23 24

EUGDX 0,39% 0,66% 0,15% 0,67% 24 24 21 22

EUGCX 0,34% 0,64% 0,07% 0,59% 25 25 25 25

EUGIX 0,33% 0,53% 0,15% 0,68% 26 27 20 20

UEPIX 0,21% 0,55% -0,08% 0,45% 27 26 27 28

UEPSX 0,18% 0,46% -0,16% 0,68% 28 28 28 21

Média 0,61% 0,86% 0,27% 1,15%

Fonte: Elaboração própria 

Ranking dos fundos
Fouse

Desempenho dos fundos
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4.4.13  Conclusão 

Após a análise individual das medidas, pode-se concluir que os fundos apresentaram 

o melhor desempenho no período compreendido entre 2001-2003. A crise 

económica global teve um impacto muito relevante no desempenho dos fundos; em 

geral, o período entre 2004-2008 foi o de pior desempenho e em 2009 dá-se então 

início à recuperação dos desempenhos. Os fundos com maior volatilidade foram os 

que sofreram mais com o impacto da crise económica. Em termos de ranking, 

verificou-se que o comportamento dos fundos é similar em todos os períodos exceto 

entre 2004-2008, que apresenta resultados muito distintos. 

 As medidas nos diferentes períodos não apresentam a mesma média de 

desempenho dos fundos, nem a sua forma de distribuição. Com o teste de 

Kruskal-Wallis (anexo 2), supomos que a hipótese nula seja a distribuição das 

medidas estudadas e é a mesma entre os diferentes períodos. Com um nível de 

significância de 0.00, rejeitamos a hipótese nula, concluindo assim, que a 

distribuição não é igual nos diferentes períodos.  

 

4.5 Correlação de ranking dos fundos 

O objetivo principal deste trabalho é verificar através de testes estatísticos o nível de 

consistência entre as medidas de avaliação de desempenho dos fundos de 

investimentos. Para atender a este objetivo, é necessário analisar as medidas em 

conjunto. Partindo da análise de correlação, ficamos a saber o grau de correlação 

entre as medidas e de que forma estas podem ser substituídas por outras. A análise 

de correlação é processada com recurso ao software SPSS versão 23, com nível de 

significância 99% e 95% e é objeto do estudo o ranking dos fundos nos quatro 

períodos.  
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Hipótese 1 (H1): existe relação entre índices de desempenho ajustados ao risco, as 

medidas de avaliação de desempenho são substituíveis uns pelos outros, sem 

prejuízo de análise.  

 Seguidamente, são apresentados os quadros de correlação entre 12 medidas em 

diferentes períodos em estudo. Numa visão global, podemos observar o nível de 

correlação no quadro seguinte: 

Quadro 19: Correlação de ranking dos fundos para 2001-2015 

 

 O índice de Sharpe encontra-se no mesmo ranking que o índice de Modigliani; 

este resultado leva a crer que, pode usar-se o índice de Modigliani em lugar do de 

Sharpe sem prejuízo da análise - como comprova a afirmação anterior de que o 

índice de Modigliani é proporcional do índice de Sharpe. O ranking do índice de 

Sharpe está fortemente correlacionado com índice de Sortino e o índice de Ómega, 

de 99,9%. Podemos concluir assim, que estes podem ser alternativas ao de Sharpe. 

As outras medidas ajustadas ao risco também têm uma correlação significativa, 

como os índices de Treynor e Alfa de Jensen. 

 O grau de correlação entre índice de Sharpe, Alfa de Sharpe, Jensen, Sortino, 

índice de VaR, índice de Ómega, UPR e Fouse é elevado com 99% de intervalo de 

confiança, pelo que podemos concluir que existe consistência estatisticamente 

significativa entre eles. Os índices de informação e RORAC não evidenciaram uma 

correlação muito significativa com as outras medidas, nem entre eles. Isto indica-nos 

Sharpe Sharpe1 Jensen MM IVaR Sortino Ómega UPR Fouse Treynor IF RORAC
Sharpe 1 ,996** ,965** 1,00** ,978** ,999** ,998** ,976** ,974** ,652** ,199 ,294
Sharpe1 ,996** 1 ,974** ,973** ,989** ,995** ,994** ,969** ,985** ,683** ,203 ,287
Jensen ,965** ,974** 1 ,935** ,974** ,967** ,970** ,950** ,991** ,750** ,284 ,176
MM 1,00** ,973** ,935** 1 ,951** ,980** ,978** ,974** ,945** ,647** ,238 ,313
IVaR ,978** ,989** ,974** ,951** 1 ,976** ,974** ,947** ,985** ,730** ,216 ,281
Sortino ,999** ,995** ,967** ,980** ,976** 1 ,998** ,979** ,976** ,654** ,209 ,291
Ómega ,998** ,994** ,970** ,978** ,974** ,998** 1 ,975** ,977** ,661** ,213 ,273
UPR ,976** ,969** ,950** ,974** ,947** ,979** ,975** 1 ,957** ,681** ,277 ,227
Fouse ,974** ,985** ,991** ,945** ,985** ,976** ,977** ,957** 1 ,757** ,275 ,213
Treynor ,652** ,683** ,750** ,647** ,730** ,654** ,661** ,681** ,757** 1 ,506** -,304
IF ,199 ,203 ,284 ,238 ,216 ,209 ,213 ,277 ,275 ,506** 1 -,352*

RORAC ,294 ,287 ,176 ,313 ,281 ,291 ,273 ,227 ,213 -,304 -,352* 1
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (unilateral) e *. A correlação é significativa no nível 0,05 (unilateral).
Fonte: Elaboração própria

Correlação de Pearson
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que estes indicadores não são substituiveis pelos outros. Para uma melhor perceção 

da correlação podemos observar no gráfico seguinte: 

 

Gráfico 7: Correlação de ranking dos fundos para 2001-2015  

 

Com este gráfico, podemos reforçar os comentários anteriores de que as outras 

medidas estão fortemente correlacionadas. Os índices de Treynor, IF e RORAC estão 

muito afastados do outro grupo. Seguidamente observamos o Quadro de correlação 

do período 2009-2015. 
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Quadro 20: Correlação de ranking dos fundos para 2009-2015 

 

 Para o período 2009-2015, de uma forma genérica, o nível de correlação entre 

as medidas é reduzido em comparação com o período global. Por exemplo, a 

correlação entre Sharpe e UPR passou de 97,6% para 82,5%. Contudo, não deixa de 

existir a mesma tendência, onde Treynor, IF e RORAC continuam a apresentar 

grandes heterogeneidades com outras medidas. Os índices de informação e RORAC 

deixaram de ter correlação estaticamente significativa com as outras medidas. 

Gráfico 8: Correlação de ranking dos fundos para 2009-2015 

 
 

Sharpe Sharpe1 Jensen MM IVaR Sortino Ómega UPR Fouse Treynor IF RORAC
Sharpe 1 ,973** ,708** 1,00** ,957** ,966** ,996** ,825** ,874** ,463** -,247 ,316
Sharpe1 ,973** 1 ,824** ,925** ,978** ,950** ,980** ,800** ,939** ,603** -,136 ,221
Jensen ,708** ,824** 1 ,614** ,822** ,705** ,736** ,586** ,933** ,918** ,088 -,209
MM 1,00** ,925** ,614** 1 ,906** ,982** ,958** ,910** ,802** ,406* -,212 ,348*

IVaR ,957** ,978** ,822** ,906** 1 ,937** ,967** ,799** ,949** ,596** -,129 ,258
Sortino ,966** ,950** ,705** ,982** ,937** 1 ,970** ,931** ,865** ,516** -,200 ,275
Ómega ,996** ,980** ,736** ,958** ,967** ,970** 1 ,826** ,892** ,494** -,254 ,286
UPR ,825** ,800** ,586** ,910** ,799** ,931** ,826** 1 ,738** ,490** -,081 ,200
Fouse ,874** ,939** ,933** ,802** ,949** ,865** ,892** ,738** 1 ,776** -,007 ,009
Treynor ,463** ,603** ,918** ,406* ,596** ,516** ,494** ,490** ,776** 1 ,219 -,453**

IF -,247 -,136 ,088 -,212 -,129 -,200 -,254 -,081 -,007 ,219 1 -,345*

RORAC ,316 ,221 -,209 ,348* ,258 ,275 ,286 ,200 ,009 -,453** -,345* 1

Fonte: Elaboração própria 

Correlação de Pearson

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (unilateral) e *. A correlação é significativa no nível 0,05 (unilateral).
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De seguida apresentamos o Quadro de correlação para o período 2004-2008. 

Quadro 21: Correlação de ranking dos fundos para 2004-2008 

 

 Neste período 2004-2008, os índices estão fortemente correlacionados entre si. 

A maior diferença, por comparação com os outros períodos da análise, é verificada 

no índice de Treynor. Denotamos que o índice de Treynor tem maior correlação com 

as outras medidas, mantendo IF e RORAC igualmente distantes dos outros. 

Gráfico 9: Correlação de ranking dos fundos para 2004-2008 

 
 

Por último, podemos ver o quadro de correlação para o período 2001-2003. 

Sharpe Sharpe1 Jensen MM IVaR Sortino Ómega UPR Fouse Treynor IF RORAC
Sharpe 1 ,879** ,939** 1,00** ,995** ,997** 1,000** ,762** ,970** ,893** -,090 -,010
Sharpe1 ,879** 1 ,976** ,898** ,881** ,876** ,879** ,727** ,930** ,712** ,161 -,004
Jensen ,939** ,976** 1 ,921** ,941** ,936** ,939** ,754** ,978** ,804** ,092 ,052
MM 1,00** ,898** ,921** 1 ,872** ,898** ,873** ,909** ,931** ,872** ,016 ,123
IVaR ,995** ,881** ,941** ,872** 1 ,992** ,995** ,758** ,971** ,896** -,063 -,042
Sortino ,997** ,876** ,936** ,898** ,992** 1 ,997** ,798** ,974** ,918** -,093 -,010
Ómega 1,000** ,879** ,939** ,873** ,995** ,997** 1 ,762** ,970** ,893** -,090 -,010
UPR ,762** ,727** ,754** ,909** ,758** ,798** ,762** 1 ,806** ,840** -,125 ,152
Fouse ,970** ,930** ,978** ,931** ,971** ,974** ,970** ,806** 1 ,892** ,009 ,016
Treynor ,893** ,712** ,804** ,872** ,896** ,918** ,893** ,840** ,892** 1 -,048 ,042
IF -,090 ,161 ,092 ,016 -,063 -,093 -,090 -,125 ,009 -,048 1 ,042
RORAC -,010 -,004 ,052 ,123 -,042 -,010 -,010 ,152 ,016 ,042 ,042 1
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (unilateral) e *. A correlação é significativa no nível 0,05 (unilateral).
Fonte: Elaboração própria 

Correlação de Pearson
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Quadro 22: Correlação de ranking dos fundos para 2001-2003 

 

 Em 2001-2003, a correlação entre todos os indicadores é estatisticamente 

significativa, permanecendo a mesma tendência de correlação. Por seu lado, o índice 

de informação e RORAC aumentaram o nível de correlação com as outras medidas. 

Gráfico 10: Correlação de ranking dos fundos para 2001-2003 

 

Sharpe Sharpe1 Jesen MM IVaR Sortino Ómega UPR Fouse Treynor IF RAROC

Sharpe 1 ,996** ,984** 1,00** ,986** ,963** ,997** ,831** ,971** ,880** -,540** ,465**

Sharpe1 ,996** 1 ,988** ,980** ,986** ,961** ,993** ,834** ,969** ,878** -,536** ,472**

Jesen ,984** ,988** 1 ,984** ,983** ,953** ,984** ,840** ,951** ,837** -,498** ,482**

MM 1,00** ,980** ,984** 1 ,989** ,977** ,980** ,889** ,938** ,834** -,468** ,516**

IVaR ,986** ,986** ,983** ,989** 1 ,965** ,982** ,872** ,950** ,851** -,491** ,539**

Sortino ,963** ,961** ,953** ,977** ,965** 1 ,959** ,937** ,953** ,888** -,539** ,437**

Ómega ,997** ,993** ,984** ,980** ,982** ,959** 1 ,820** ,966** ,873** -,537** ,464**

UPR ,831** ,834** ,840** ,889** ,872** ,937** ,820** 1 ,843** ,800** -,487** ,448**

Fouse ,971** ,969** ,951** ,938** ,950** ,953** ,966** ,843** 1 ,952** -,687** ,309
Treynor ,880** ,878** ,837** ,834** ,851** ,888** ,873** ,800** ,952** 1 -,839** ,124
IF -,540** -,536** -,498** -,468** -,491** -,539** -,537** -,487** -,687** -,839** 1 ,293
RAROC ,465** ,472** ,482** ,516** ,539** ,437** ,464** ,448** ,309 ,124 ,293 1

Correlação de Pearson

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (unilateral).

Fonte: Elaboração própria 
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Podemos dizer que nos diferentes períodos não existem grandes diferenças nos 

rankings dos indicadores. Apenas no período de 2004-2008, o nível de correlação é 

mais reduzido em relação aos outros períodos. Concluímos que as diferentes 

medidas estabelecem rankings semelhantes. Assim, não rejeitamos a H1. 

 Os índices de informação e RORAC apresentam uma correlação relativamente 

baixa comparados com os outros índices. Uma das possíveis explicações para RORAC 

é que este depende do VaR e por isso, sofre as mesmas limitações deste. Como o 

VaR depende de dados históricos que se baseiam em condições normais do 

mercado, é assim impossível de prever variações extraordinárias nos mercados 

financeiros como o acontecimento da crise económica global. 

4.6 Correlação das medidas de desempenho com as medidas 

do risco 

Conforme apontado na crítica por Friend e Blume (1970), nas medidas tradicionais 

de avaliação existem possíveis correlações com as medidas de risco. 

Hipoteticamente, esta correlação não deveria existir, mas nos estudos de Klemkosky 

(1973), Ang e Chua (1979) e Chen e Lee (1981 e 1986), ficou demostrarada a 

existência de uma relação entre as medidas de avaliação do desempenho e as 

medidas de risco respetivas. 

 Conforme apresentado no quadro seguinte, é realizada a análise de correlação 

para as medidas de avaliação de desempenho e medidas de risco, a fim de se 

averiguar a hipótese levantada. 

Hipótese 2 (H2): aumentando a volatilidade, aumenta a rendibilidade ajustada ao 

risco, segundo as medidas de avaliação de desempenho dos fundos em estudo.  
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Quadro 23: Correlação de medidas de avaliação de desempenho com medidas de risco 

 

 No período global, as medidas que anteriormente mostraram uma correlação 

significativa entre elas, não mostram a correlação significativa com as medidas de 

risco. Apenas RORAC mostrou uma correlação perfeita inversa com Value at Risk. O 

índice de Treynor também evidenciou correlação negativa de 66.3 % com o beta 

estatisticamente significativo. Assim, as correlações negativas informam-nos que o 

aumento de volatilidade reduz a rendibilidade ajustada ao risco. Portanto, podemos 

rejeitar a hipótese proposta para aquelas medidas que mostram uma correlação 

negativa, rejeitando assim H2.  

 No período entre 2009-2015, as medidas baseadas no risco assimétrico mostram 

uma correlação negativa maior com downside risk. Índice de Sortino aponta uma 

correlação de -72.5% com a downside risk e UPR com -77.6%. As medidas com maior 

consistência não evidenciaram uma correlação significativa com as medidas de risco, 

o que nos leva a rejeitar H2. 

2001-2015 Sharpe Treynor MM Jesen RORAC IVaR IF Sortino ómega UPR Sharpe1 Fouse1

Desvio padrão -0,100 ,505
**

-0,118 0,043 -,887
**

-0,066 ,530
**

-0,093 -0,080 -0,004 -0,086 0,005

beta -0,145 -,663
**

-0,113 -0,282 ,596
**

-0,219 -,702
**

-0,152 -0,161 -0,216 -0,172 -0,280

variância -0,100 ,505
**

-0,118 0,043 -,887
**

-0,066 ,530
**

-0,093 -0,080 -0,004 -0,086 0,005

VaR% -0,294 0,304 -0,313 -0,176 -1,000
**

-0,281 ,352
*

-0,291 -0,273 -0,227 -0,287 -0,213

downside risk -0,250 ,351
*

-0,267 -0,123 -,895
**

-0,222 ,444
**

-0,245 -0,232 -0,169 -0,242 -0,161

2009-2015

Desvio padrão -0,226 0,244 -,468
**

0,042 -,835
**

-0,095 ,425
*

-0,190 -0,201 -0,094 -0,129 0,084
beta ,336

*
-,558

**
0,161 -,344

*
,580

**
0,251 -0,063 0,294 0,312 0,229 0,236 0,077

variância -,384
*

,401
*

-,321
*

0,205 -,711
**

-0,247 ,367
*

-,346
*

-,359
*

-0,247 -0,286 -0,064

VaR% -,579
**

0,296 -,463
**

0,059 -,703
**

-,464
**

0,317 -,532
**

-,548
**

-,421
*

-,490
**

-0,268

downside risk -,631
**

0,003 -,670
**

-0,114 -,460
**

-,525
**

0,117 -,725
**

-,610
**

-,776
**

-,564
**

-,390
*

2004-2008

Desvio padrão 0,065 ,444
**

0,080 0,077 -0,135 0,232 0,102 0,156 0,272 -0,062 -0,202 0,040

beta 0,002 -,337
*

0,008 0,012 0,051 -0,130 -0,093 -0,070 -0,159 0,053 0,236 0,022

variância 0,191 ,379
*

-0,021 0,001 -0,258 0,215 0,019 0,204 0,183 0,054 -0,091 0,138

VaR% -0,027 0,011 -0,076 -0,017 -,896
**

0,044 0,012 0,013 0,057 -0,181 -0,035 -0,043

downside risk 0,103 0,221 -0,161 -0,082 -0,232 0,128 -0,024 0,099 0,111 -0,132 -0,184 0,021

2001-2003

Desvio padrão -0,071 ,326
*

-0,071 -0,080 -,692
**

-0,103 -,700
**

-0,033 -0,071 0,015 -0,056 0,117

beta -,370
*

-,702
**

-,370
*

-0,285 ,327
*

-,333
*

,876
**

-,372
*

-,360
*

-,342
*

-,363
*

-,512
**

variância -0,071 ,326
*

-0,071 -0,080 -,692
**

-0,103 -,700
**

-0,033 -0,071 0,015 -0,056 0,117

VaR% -,465
**

-0,124 -,465
**

-,482
**

-1,000
**

-,539
**

-0,293 -,437
**

-,464
**

-,448
**

-,472
**

-0,309

downside risk -,398
*

-0,118 -,398
*

-,437
*

-,872
**

-,473
**

-0,285 -,485
**

-,399
*

-,582
**

-,406
*

-0,273

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (unilateral). *. A correlação é significativa no nível 0,05 (unilateral).

Fonte: Elaboração própria 
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 No período de 2004-2008 não se verificou uma correlação estatisticamente 

significativa entre as medidas de avaliação com as medidas de risco, o que 

representa que a volatilidade dos fundos neste período não teve impacto no 

desempenho dos fundos. Assim, no 99% intervalo de confianças, rejeitamos H2. 

 No período de 2001-2003, quase todas as medidas apresentaram uma 

correlação negativa. Existe uma correlação negativa de 48.5% entre índice de Sortino 

e downside risk. Ou seja, quando aumenta o downside risk, diminui o rácio de 

Sortino; então, é de esperar que quando downside risk diminui, o rácio de Sortino 

aumente. Assim sendo, podemos rejeitar assim H2.  

4.7 Correlação das medidas de desempenho com Morningstar 

rating 

Como foi referido anteriormente, a classificação de Morningstar é basicamente uma 

indicação de comparação de um fundo de investimento com outros fundos similares. 

O sistema de estrelas é aconselhado pela Morningstar a ser usado como um sistema 

de alerta que sugere investigação mais aprofundada ao invés de uma ferramenta de 

decisão final. 

 Nos fundos sob análise, ao fundo MEURX foi atribuído cinco estrelas; isto 

significa que pertence aos melhores 10% do seu grupo, em ações europeias. Os 

fundos selecionados que possuem 4 estrelas são: ESMAX, HFEAX, JFESX, PREASX, 

REECX, TEMIX e TEURX. A Morningstar atribui uma estrela aos UEPIX e UEPSX, que 

são os fundos com o ranking mais baixo. 

 Seguidamente é apresentada a análise correlativa entre o Morningstar rating e 

as medidas de avaliação de desempenho dos fundos. Verificamos a veracidade da 

hipótese.  
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Hipótese 3 (H3): considerando que a Morningstar rating segue uma função utilidade, 

será de esperar que exiba uma maior correlação com as medidas de Fouse e Alfa de 

Sharpe. 

Quadro 24: Correlação entre Morningstar Rating e as medidas de desempenho 

 

 O índice de Sharpe, de Modigliani, Sortino e Ómega apontam uma correlação 

aceitável com o sistema de Morningstar em termos de longo prazo. No entanto, de 

notar que os indicadores mostram uma maior correlação com o sistema de estrela 

em 2004-2008 e menor correlação com o período de 2001-2003. Isto deve-se a que 

o cálculo de RAR é uma ponderação dos ratings de diferentes prazos.  

 A avaliação geral de estrela por um fundo é uma combinação ponderada dos 

seus ratings a três, cinco e dez anos. Um fundo com desempenho histórico inferior a 

três anos não é classificado. Para um fundo que tem pelo menos três anos de 

existência, mas menos de cinco anos, a sua classificação geral é igual à sua 

classificação de três anos. Para um fundo que tem pelo menos cinco anos, mas 

menos de dez anos históricos, a sua classificação geral é igual a 60% de classificação 

de cinco anos e 40% classificação de três anos.  

 Para este estudo, os fundos selecionados têm pelo menos dez anos, sendo a sua 

classificação geral igual a 50% rating de dez anos, 30% de classificação de cinco anos 

e 20% classificação de três anos. Neste sentido, é compreensível de que a 

classificação de estrela está mais correlacionada com o desempenho de longo prazo.  

 Nesta análise, as medidas que são fortemente correlacionadas entre si, possuem 

também boa correlação com a classificação de Morningstar. Contudo, as medidas de 

Sharpe Treynor Sharpe1 Jesen MM IF RORAC IVaR Sortino ómega UPR Fouse1

2001-2015 ,707** ,054 ,668** ,617** ,707** ,117 ,465** ,631** ,695** ,665** ,682** ,614**

2009-2015 ,679** -,137 ,610** ,359* ,679** ,235 ,465** ,586** ,632** ,601** ,561** ,502**

2004-2008 ,793** ,636** ,758** ,761** ,793** -,269 ,186 ,792** ,792** ,777** ,648** ,790**

2001-2003 ,393* -,047 ,320 ,395* ,393* ,010 ,424* ,371 ,366 ,371 ,252 ,271

Fonte: Elaboração própria

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral).
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral).
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Fouse e Alfa de Sharpe não possuem o nível de correlação mais elevado com o 

Morningstar rating. Rejeitamos assim H3. 

 Seguidamente, aplicamos a análise de regressão linear, uma técnica estatística 

para explicar a relação entre variáveis. Com esta técnica prevemos obter o valor da 

nossa variável dependente (Morningstar rating) a partir de um conjunto de variáveis 

independentes (as medidas de desempenho). Com isto, pretendemos testar a 

hipótese:  

 Hipótese 4 (H4): a capacidade explicativa da Morningstar a partir dos índices de 

desempenho conseguir um ajustamento razoável, com R quadrado ajustado acima 

de 50%. 

 Atuando a Morningstar Rating como variável dependente e Fouse1, RORAC, IF, 

Treynor, UPR, de Modigliani, Ómega, IVaR, Jensen como os preditores, realizou-se 

esta análise através do software SPSS 23, obtendo-se um coeficiente de 

determinação (R2) de 81,6% e R2 ajustados de 72.4%, o que nos indica a qualidade de 

ajustamento de modelo regressão aos dados. Tendo R2 ajustado igual a 72,4%, 

podemos considerar o ajustamento aceitável do modelo de dados e não rejeitar a 

hipótese (H4) colocada anteriormente.  
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Quadro 25: Regressão linear múltipla 

 

 O nível de significância 0.00% de teste de ANOVA, diz-nos que os preditores são 

estitisticamente significativos em explicar a classificação de Morningstar. 

Lembramos que existe uma correlação muito elevada entre as medidas e que isso 

viola os pressupostos de análise de regressão, autocorrelação e multicolinearidade. 

Portanto, o índice de Sharpe, Alfa de Sharpe e índice de Sortino foram excluídos 

automaticamente pela análise. Como no teste de correlação verificamos que existe 

correlação entre a classificação de Morningstar e as medidas, é de esperar que se 

efetue uma regressão linear individual com cada medida, em que o nível de 

significância individual seria menor que 0.05. 

R R quadrado
R quadrado 

ajustado
Erro padrão da 

estimativa

,903a ,816 ,724 ,525

Soma dos 
Quadrados gl Quadrado Médio F Sig.

Regressão 21,998 9 2,444 8,859 ,000b

Resíduo 4,966 18 ,276

Total 26,964 27

Coeficientes 
padronizados

B Erro Padrão Beta inferior superior

(Constante) 25,55 8,31 3,073 ,007 8,08 43,01

Treynor -77,5 54,7 -,608 -1,418 ,173 -192 37

Jesen -407,2 1794,0 -1,077 -,227 ,823 -4176 3362

MM 18,010 4,861 4,711 3,705 ,002 7,80 28,22

IF ,088 ,051 ,277 1,714 ,104 -,02 ,20

RORAC 416,8 201,6 ,981 2,068 ,053 -6,71 840,38

IVaR -279,1 117,1 -7,261 -2,384 ,028 -525,1 -33,1

Ómega -33,089 8,346 -5,689 -3,965 ,001 -50,62 -15,56

UPR -18,769 11,725 -,953 -1,601 ,127 -43,40 5,86

Fouse1 4026,7 2401,8 10,933 1,677 ,111 -1019 9073

b. Preditores: (Constante), Fouse1, RORAC, IF, Treynor, UPR, MM, ómega, IVaR, Jesen

Fonte: Elaboração própria

Sumarização do modelob

ANOVAa

Coeficientes

95,0% Intervalo de 
Confiança para B

a. Variável Dependente: Morningstar Rating

Coeficientes não 
padronizados

t Sig.
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4.8 Correlação das medidas de desempenho com função 

utilidade quadrática 

Esta seção responde à outra questão levantada neste trabalho, a de avaliar as 

preferências implícitas das medidas de desempenho ajustadas ao risco. A 

metodologia utilizada é uma análise correlativa entre os indicadores de desempenho 

e a função utilidade esperada, com 5 níveis de aversão ao risco. A função utilidade 

esperada é calculada segundo a equação (21) escrita por Elton, Gruber, Brown e 

Goetzmann (2004). O parâmetro de aversão ao risco foi alterado para uma escala de 

1 a 5. U1 representa o nível mais baixo de aversão ao risco, U2 e U3 consideram-se 

os níveis intermédios, U4 e U5 como níveis elevados. Pretendemos testar a hipótese 

da correlação entre a função utilidade esperada e as medidas de avaliação de 

desempenho. 

Hipótese 5 (H5): a correlação entre as medidas de avaliação de desempenho e a 

função utilidade esperada diminui, mas mantendo-se positiva, à medida que 

aumenta o coeficiente de aversão ao risco. 
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Quadro 26: Correlação com a função utilidade quadrática 

 

 Nos períodos de 2001-2015, 2009-2015 e 2001-2003, a forma como as medidas 

de avaliação de desempenho se correlacionam com função utilidade quadrática é 

idêntica. Para um nível baixo de aversão ao risco, o Alfa de Sharpe tem correlação 

perfeita com a função utilidade quadrática e o índice de Sortino também tem 

correlação elevada. Para o nível 2 (U2), o índice de Sharpe está mais correlacionado 

com a função utilidade. Contudo, todos estes indicadores, índice de Sharpe, de 

Modigliani, Jensen, IVaR, UPR e Fouse manifestaram uma correlação alta com níveis 

reduzidos de aversão ao risco. Para o investidor que tem menor tolerância ao risco, o 

índice de de Modigliani indica uma boa correlação com esse perfil de risco. 

Genericamente, à medida que aumenta o nível de aversão ao risco, o grau de 

correlação das medidas com a função utilidade diminuem. Desta forma, mantendo o 

índice de Sharpe, de Modigliani, Sortino e Ómega com correlação plausível.   

2001-2015 Sharpe Treynor MM Jesen RORAC IVaR IF Sortino ómega UPR Sharpe1 Fouse1

U1 ,995
**

,682
**

,974
**

,974
**

0,292 ,990
**

0,206 ,995
**

,992
**

,968
**

,999
**

,985
**

U2 ,992
**

,614
**

,984
**

,949
**

,352
*

,966
**

0,188 ,991
**

,989
**

,968
**

,986
**

,958
**

U3 ,932
**

,458
**

,928
**

,860
**

,541
**

,909
**

0,021 ,930
**

,922
**

,894
**

,926
**

,882
**

U4 ,884
**

,363
*

,885
**

,800
**

,616
**

,859
**

-0,100 ,882
**

,871
**

,842
**

,877
**

,824
**

U5 -,931
**

-,842
**

-,899
**

-,978
**

-0,092 -,961
**

-,357
*

-,933
**

-,937
**

-,926
**

-,945
**

-,979
**

2009-2015

U1 ,969
**

,494
**

,761
**

,680
**

0,107 ,974
**

-0,117 ,946
**

,976
**

,811
**

,997
**

,947
**

U2 ,773
**

,423
*

,965
**

,668
**

,453
**

,719
**

-0,286 ,732
**

,762
**

,606
**

,738
**

,627
**

U3 ,738
**

,322
*

,949
**

,567
**

,534
**

,661
**

-0,303 ,697
**

,719
**

,586
**

,676
**

,536
**

U4 ,829
**

0,170 ,896
**

,429
*

,566
**

,732
**

-,372
*

,789
**

,810
**

,666
**

,751
**

,580
**

U5 -,856
**

-,632
**

-,566
**

-,749
**

0,161 -,937
**

-0,026 -,844
**

-,878
**

-,733
**

-,927
**

-,993
**

2004-2008

U1 ,895
**

,562
**

,701
**

,813
**

-0,100 ,799
**

0,035 ,857
**

,689
**

,756
**

1,000
**

,934
**

U2 ,818
**

,456
**

,644
**

,771
**

-0,077 ,714
**

0,107 ,774
**

,611
**

,698
**

,979
**

,870
**

U3 ,712
**

,332
*

,573
**

,695
**

-0,022 ,595
**

0,184 ,666
**

,505
**

,621
**

,923
**

,766
**

U4 ,340
*

0,316 ,643
**

,716
**

0,268 ,486
**

,398
*

,432
*

,547
**

0,281 ,596
**

,434
*

U5 -,789
**

-,903
**

-,893
**

-,949
**

-0,099 -,971
**

-0,001 -,909
**

-,996
**

-,581
**

-,691
**

-,816
**

2001-2003

U1 ,996
**

,878
**

,996
**

,988
**

,472
**

,986
**

-,536
**

,961
**

,993
**

,834
**

1,000
**

,969
**

U2 ,985
**

,849
**

,985
**

,979
**

,513
**

,977
**

-,504
**

,949
**

,988
**

,814
**

,986
**

,941
**

U3 ,928
**

,744
**

,928
**

,938
**

,602
**

,934
**

-,389
*

,889
**

,940
**

,759
**

,933
**

,851
**

U4 ,883
**

,671
**

,883
**

,898
**

,661
**

,901
**

-0,295 ,863
**

,898
**

,762
**

,888
**

,790
**

U5 -,972
**

-,949
**

-,972
**

-,950
**

-0,315 -,952
**

,693
**

-,935
**

-,968
**

-,811
**

-,970
**

-,996
**

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (unilateral) e *. A correlação é significativa no nível 0,05 (unilateral).
Fonte: Elaboração própria 
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 Em 2004-2008, a forma de correlação tem um comportamento diferente. O Alfa 

de Sharpe domina em todos os níveis de aversão ao risco. Esta conclusão é 

semelhante ao trabalho de Alberto et al. (2005). Similarmente, o índice de Sharpe, 

de Modigliani e Jensen também mostraram bons resultados.  

 Quanto à diferença encontrada entre os períodos, a explicação provável é que 

no período 2004-2008, os fundos tiveram desempenhos fracos; 50% dos fundos não 

conseguiram alcançar a rendibilidade esperada, superior à taxa sem risco. Isto leva a 

que os rácios dos indicadores se tornem negativos e naturalmente as conclusões 

podem ser enviesadas, conduzindo a uma correlação com a função utilidade distinta 

com outros períodos. Pode-se concluir até aqui, que as medidas têm correlação 

significativa entre elas conforme apresentadas previamente e demonstram também 

uma correlação razoável com a função utilidade quadrática. O índice de Treynor, IF e 

RORAC não revelam uma correlação significativa quer com as outras medidas, quer 

com a função utilidade.  

 Atendendo a hipótese levantada anteriormente, a correlação das medidas com a 

função quadrática é negativa quando o coeficiente de aversão ao risco é igual a 5. 

Assim, rejeita-se a hipótese 5. 

4.9  Correlação das medidas de desempenho com função 

valor de teoria da perspetiva 

Em 1979, Daniel Kahneman e Amos Tversky propuseram a teoria perspetiva como 

uma teoria descritiva do comportamento decisão. Um princípio básico dessa teoria é 

a utilidade associada às perdas e a utilidade associada aos ganhos. O valor de função 

perspetiva é calculado segundo a equação (22), onde a α=β = 1,00 para que a função 

seja linear, e o coeficiente de aversão ao risco é alterado de 1 a 5. A estimativa típica 

de k é de 2,25, indicando que as perdas são cerca de duas vezes mais pesadas do que 

os ganhos. Para k = 1, os ganhos e as perdas teriam a mesma inclinação; para k maior 
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que 1, as perdas pesam mais fortemente do que ganhos. Os estudos empíricos de 

Kahneman e Tvversky estimam que α é tipicamente igual a cerca de 0,88 e sempre 

menor do que 1. Quando o expoente α é menor que 1, a curva vai acelerar 

negativamente para α = 1,00 e a função seria linear; para α maior 1,00 aceleraria 

positivamente. (Hastie e Dawes 2001, p. 216) 

 Apresenta-se no quadro seguinte a correlação de função bilinear com as 

medidas de avaliação de desempenho e testa-se a hipótese:  

Hipótese 6 (H6): a correlação entre as medidas de avaliação de desempenho e a 

função valor de teoria da perspetiva diminui, mas mantendo-se positiva à medida 

que aumenta o coeficiente de aversão ao risco. 

Quadro 27: Correlação das medidas com a função valor de teoria da perspetiva 

O quadro acima mostra a correlação entre as medidas de desempenho ajustadas ao 

2001-2015 Sharpe Treynor MM Jesen RORAC IVaR IF Sortino ómega UPR Sharpe1 Fouse1

k1 ,963
**

,529
**

,959
**

,908
**

,411
*

,934
**

0,111 ,963
**

,958
**

,934
**

,956
**

,920
**

k2 ,914
**

,407
*

,914
**

,839
**

,582
**

,889
**

-0,007 ,912
**

,903
**

,867
**

,907
**

,856
**

k3 ,856
**

0,315 ,854
**

,767
**

,639
**

,833
**

-0,113 ,854
**

,842
**

,797
**

,850
**

,791
**

k4 ,834
**

0,278 ,829
**

,733
**

,653
**

,807
**

-0,148 ,831
**

,820
**

,764
**

,827
**

,761
**

k5 ,818
**

0,250 ,810
**

,715
**

,663
**

,789
**

-0,190 ,814
**

,804
**

,745
**

,810
**

,743
**

2009-2015

K1 ,979
**

0,221 ,766
**

,442
**

0,252 ,915
**

-0,214 ,941
**

,966
**

,824
**

,934
**

,819
**

K2 ,915
**

0,186 ,852
**

,418
*

,426
*

,830
**

-0,248 ,883
**

,893
**

,779
**

,848
**

,699
**

K3 ,899
**

0,122 ,814
**

,367
*

,465
**

,808
**

-0,278 ,859
**

,878
**

,738
**

,828
**

,664
**

K4 ,894
**

0,108 ,809
**

,357
*

,483
**

,803
**

-0,296 ,856
**

,874
**

,735
**

,822
**

,657
**

K5 ,885
**

0,088 ,802
**

,338
*

,495
**

,787
**

-0,293 ,844
**

,863
**

,721
**

,812
**

,640
**

2004-2008

K1 -,539** 0,218 ,741** ,625** ,654** ,431* -0,062 ,431* ,827** -0,247 -,609** 0,184

K2 0,170 0,113 ,735** ,729** 0,110 ,586** -0,296 ,667** ,421* ,361* 0,093 ,563**

K3 0,111 ,639** ,661** ,688** 0,101 ,750** -,399* ,739** ,556** 0,274 -0,019 ,645**

K4 0,156 0,027 ,685** ,670** 0,111 ,516** -0,278 ,604** ,378* ,333* 0,090 ,498**

K5 0,161 -0,123 ,538** ,532** 0,048 ,361* -0,158 ,448** 0,238 0,281 0,127 ,378*

2001-2003

K1 ,963
**

,823
**

,963
**

,957
**

,479
**

,958
**

-,463
**

,928
**

,961
**

,791
**

,969
**

,916
**

K2 ,946
**

,749
**

,946
**

,937
**

,521
**

,941
**

-,383
*

,899
**

,954
**

,744
**

,940
**

,874
**

K3 ,902
**

,675
**

,902
**

,899
**

,581
**

,907
**

-0,289 ,873
**

,916
**

,738
**

,897
**

,809
**

K4 ,871
**

,624
**

,871
**

,871
**

,603
**

,881
**

-0,228 ,842
**

,888
**

,704
**

,865
**

,764
**

K5 ,853
**

,587
**

,853
**

,852
**

,604
**

,865
**

-0,174 ,825
**

,870
**

,688
**

,845
**

,736
**

Fonte: Elaboração própria 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (unilateral) e *. A correlação é significativa no nível 0,05 (unilateral).
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risco e a função valor de teoria da perspetiva conforme variações no parâmetro do 

grau de aversão ao risco.  

 Para o período global entre 2009-2015, o índice de Sharpe manifesta a maior 

correlação com todos os níveis de aversão ao risco. Diferente dos resultados obtidos 

com a função utilidade quadrática, o índice de Sharpe sobressai nos níveis 

intermédios. As restantes medidas de avaliação de desempenho estão também 

fortemente correlacionadas com a função bilinear, tirando o índice de Treynor e o 

índice informação. O índice de Treynor só apresenta a correlação estatisticamente 

significativa com os dois primeiros níveis, no período global. O índice de informação 

não apresenta qualquer correlação com a função valor da teoria de perspetiva. 

 Para o período de 2004-2008, a correlação inverteu-se. O índice de Sharpe 

deixou de ser dominante, apenas no k1 apresentou uma correlação negativa 

estatisticamente significativa. No entanto, o índice de Ómega correlaciona-se bem 

com o nível mais baixo de aversão ao risco, mas com os níveis mais elevados, a 

correlação é reduzida. A partir de k2, as preferências dos investidores com um 

elevado grau de aversão a perdas, o índice de de Modigliani mostrou bons 

resultados. No nível de k3, o índice baseado no VaR tem a maior correlação. O índice 

de Jensen apresentou correlação razoável com com a função bilinear. 

 Para o período de 2001-2003, o Alfa de Sharpe mostrou uma correlação de 96.9% 

com k1. A partir do k2, o índice de Ómega domina em todos os níveis. Para este 

período, apenas o índice de informação não mostrou correlação com relevância, 

tendo todas as outras medidas correlacionado bem com a função de preferência. 

Mesmo o índice de Treynor apresentou correlação elevada, o que não se verificou 

nos outros períodos. O grau de correlação diminui à medida que aumenta o 

coeficiente de aversão ao risco, menos com o RORAC.  

 O grau de correlação manifesta a tendência decrescente à medida que aumenta 

o coeficiente de aversão ao risco. Deste grupo, o índice de de Modigliani e índice de 



84 

 

Ómega mantêm uma boa correlação, tanto para período global como para os outros 

subperíodos. O índice de informação apresentou correlações negativas ao longo de 

tempo. Entre o período de 2004-2008, as correlações são muito distintas dos outros 

períodos em estudo, onde vários índices apresentaram correlação negativa com a 

função de preferência.  

 Resumindo, observámos que o índice de Sharpe tem uma correlação mais 

elevada com todos os níveis de função bilinear no período global e no subperíodo 

entre 2009-2015. Entre 2001-2003, o índice de Ómega tem melhor correlação com 

quase todos os níveis de função valor. No periodo 2004-2008, os índices e de Ómega 

e MM correlacionam-se melhor com os níveis mais baixos, sendo que IVaR e MM 

correlacionam-se melhor com os níveis mais altos.  

 Para as medidas com maior consistência, não podemos rejeitar a hipótese de a 

correlação entre as medidas de avaliação de desempenho e a função bilinear 

diminuir, mas mantendo-se positiva à medida que aumenta o coeficiente de aversão 

ao risco.  
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5 Conclusão 

Neste trabalho abordámos uma análise comparativa entre as medidas de avaliação 

de desempenho dos fundos de investimento. No capítulo de revisão de literatura, 

apresentaram-se as medidas de avaliação mais relevantes, nomeadamente: as 

medidas tradicionais e as suas extensões, as medidas de market timing, as medidas 

baseadas em riscos assimétricos, as medidas baseadas na função preferência e as 

medidas baseadas no VaR. Todas as medidas foram surgindo por forma a analisar o 

desempenho dos fundos com uma maior precisão. Portanto, existem muitos estudos 

no âmbito académico que comparam as medidas em termos de similaridade e que 

obtiveram conclusões distintas.  

 Este trabalho comparou as medidas: índice de Sharpe, de Treynor, de Jensen, de 

de Modigliani, de informação de Sortino, de Ómega, UPR, RORAC, índice baseado no 

VaR, Indice de Fouse e Alfa de Sharpe. Para atingir os objetivos propostos, o estudo 

selecionou 27 fundos de ações europeias por forma a serem analisados os seus 

desempenhos. Verificamos que os fundos conseguiram uma maior rendibilidade no 

período compreendido entre 2001-2003, mas as rendibilidades dos fundos foram 

fortemente penalizadas pela crise económica global de 2008. Contudo, a partir de 

2009, os fundos mostraram uma tendência de crescimento. Quanto à análise sobre o 

desempenho dos fundos em diferentes períodos, as rendibilidades ajustadas ao risco 

medido pelos índices de avaliação de desempenho mostraram a mesma tendência.   

 Enquanto a consistência entre as medidas,concluímos que os índices que 

evidenciam elevada correlação entre eles, estabelecendo rankings idênticos, 

enquanto o índice de informação e RORAC não apresentaram rankings semelhantes 

com os outros, pelo que existem uma correlação fraca. Este trabalho procurou a 

identficar a relação das medidas com o sistema de estrela de morningstar e chegou a 

resultado de que as medidas de desempenho, como índice de Sharpe e de Modigliani, 

têm uma capacidade explicativa elevada em relação a esta classificação de 
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Morningstar. Quanto à correlação das medidas com função utilidade quadrática e 

função valor de teoria de perspetiva, verificamos que as medidas têm correlação 

significativa entre elas demonstram também uma correlação razoável com a função 

utilidade quadrática e função valor de teoria de perspetiva. 

 Na parte de estudos empíricos, elaborámos seis testes de hipóteses. Rejeitamos 

H2, H3 e H5. Pelo que a correlação entre as medidas de desempenho e medidas de 

risco não são significativas, contradizendo também o estudo realizado por Friend e 

Blume (1970). O índice de Sharpe, de Modigliani mostraram maior correlação com a 

Morningstar rating. A correlação das medidas com a função quadrática é negativa 

quando o coeficiente de aversão ao risco é igual a 5. Não rejeitamos H1, H4 e H6. Os 

resultados indicaram-nos que as medidas podem ser substituídas uma as outras, ter 

em consideração RORAC e o índice de informação, sendo este resultado importante 

para a nossa análise. Tendo R quadrado ajustado igual a 72.4%. confirmamos que as 

medidas replicam uma grande parte das variações de classificação de Morningstar 

(índice de Sharpe e de Modigliani). As medidas com maior consistência, porque estas 

mantendo a correlação positiva com a função valor de teoria de perspetivas. 

 Apesar de consistência entre as medidas e que está inversamente 

correlacionada com as medidas de risco, não deixa de ser curioso de verificar em 

todos os subperíodos e período global das medidas baseadas em downside risk 

(Ómega e Sortino) com a função valor de teoria de perspetivas.  

 Não devemos esquecer que estamos a trabalhar com um período limitado de 

tempo, com uma amostra relativamente reduzida e com o problema de survival bias, 

sendo por isso limitações deste trabalho. Será interessante futuramente explorar a 

adaptação das medidas de desempenho a outros tipos de fundos, nomeadamente: 

fundos de obrigações, fundos mistos, etc. 

 Cumprimos todos os objetivos que nos tínhamos proposto. Este trabalho foi 

muito importante para o aprofundamento deste tema, pois permitiu-me 
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compreender melhor a avaliação de desempenho dos fundos, além de me ter 

permitido desenvolver competências de investigação, seleção, organização e 

comunicação da informação.  
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Anexo 1  

The 101 ways to measure portfolio performance 

A)  Ratios Performance / Risk   

A.1.)   Absolute Risk   

Sharpe Ratio [Sharpe, 1966] [Sharpe, 1966] 

Israelsen’s  Modified  Sharpe  Ratio  Israelsen  [2005] 

Double Sharpe Ratio,  Vinod And Morey [2001] 

Adjusted For Skewness Sharpe Ratio (ASSR) Zakamouline And Koekebakker [2008] 

Adjusted For Skewness And Kurtosis Sharpe Ratio (ASKSR) 

Sharpe + Skewness/Kurtosis Ratio Watanabe [2006]  

Adjusted Sharpe Ratio (ASR) Mahdavi [2004]  

Sharpe Ratio Adapted To Autocorrelation  Lo [2002] 

Roy’s Measure  Roy In 1952, 

Reward To Half-Variance Index Ang And Chua [1979] 

Sortino Ratio   

Sortino + Skewness/Kurtosis Ratio.  Watanabe  [2006] 

Sortino-Satchell Ratio  [Sortino, 2000; Sortino And Satchell, 2001] 

Sharpe Ratio Based On The Value At Risk.  Dowd [1999, 2000]  

Sharpe Ratio Based On Cornish-Fisher  Var.   Favre And Galeano [2002] 

Sharpe Ratio Based On The Conditional  Value 

at Risk 
Martin Et Al. (2003) 

STARR (Stable Tail Adjusted Return Ratio)   

Mean Absolute Deviation (MAD) Ratio  Konno And Yamazaki [1991] 

Gini Ratio Yitzhaki [1982] 

Minimax Ratio Young [1998] 

Ulcer Performance Index. Martin And Mc Cann [1989]  

Sharpe-Omega Kazemi And Al. [2004]  

Stable Ratio Rachev And Mittnik [2000] 

Bernardo-Ledoit Gain-Loss Ratio  Bernardo And Ledoit [2000] 

Omega. Shadwick And Keating [2002] 

Upside Potential Ratio (UPR) Sortino Et Al. [1999]  

Farinelli-Tibiletti Ratio Farinelli And Tibiletti [2008] 

Rachev Ratio Biglova Et Al. [2004]  

Rachev Generalized Ratio   

Calmar Ratio  [Young, 1991]  

Sterling Ratio  Sterling Jones 

Sterling-Calmar   [Burke, 1994] 

Burke Ratio   

A.2.)      Systematic Risk   

Treynor Ratio Treynor [1965] 

Treynor Ratio Based On Lower Partial Essayyad [1994] 



94 

 

Moments. 

Black-Treynor Ratio Treynor  And  Black  [1973]  

Generalized Black-Treynor Ratio Hübner [2005] 

A.3.)      Non Systematic Risk   

Moses, Cheney And Veit’s Measure  Moses, Cheyney And Veit [1987] 

Information Ratio  Grinold [1989] 

Israelsen’s Modified Information Ratio Israelsen [2005]  

 Information Ratio Based On Semi-Variance [Gillet And Moussavou, 2000]. 

B.)    Incremental Return   

B.1.)  Analytical Measures   

M² Index (Or RAP, For Risk-Adjusted 

Performance)  
Modigliani And Modigliani [1997]  

 Market Risk-Adjusted Performance Measure 

(MRAP)  
Scholz And Wilkens [2005a] 

Differential Return Based On RAP.   

Style Risk-Adjusted Performance Measure 

(SRAP).  
Lobosco [1999]  

 Excess Standard Deviation Adjusted Return 

(Esdar) 
Statman [1987]  

Aftalion  And  Poncet  Index Aftalion And Poncet [1991]  

Efficiency Ratio Cantaluppi And Hug [2000] 

Graham And Harvey Measure 1 (GH1) Graham And Harvey [1997] 

Graham And Harvey’s Measure 2 (GH2)   

B.2. )  Incremental Return Versus Benchmark   

Jensen’s Alpha  [1968] 

Standardized Jensen’s Alpha   

Alpha With Black’s Zero-Beta Model Black [1972] 

Alpha With Brennan’s Model Taking Taxes Into 

Account. 
Brennan [1970] 

Total Risk Alpha  Fama [1972] 

Mcdonald’S Measure [Mcdonald, 1973]  

Jensen’s  Alpha  Adjusted  For Stale  Prices   Williams  [1977]  And Dimson [1979]. 

Leland’s Alpha Leland  [1999]  

Alpha Based On Fama And French’s Three 

Factors Mode 
 Fama And French [1992, 1993]  

Alpha Based On Carhart’s  Four Factor Model   Carhart [1997]  

Multi- Factor Alpha For Hybrid Funds,  Elton Et Al. [1993] 

Alpha Based On Barra’s Model  [Sheikh, 1996] 

Conditional Betas Ferson And Schadt [1996] 

Conditional Alpha  Christopherson  Et  Al.  [1999] 

Alpha Based On Harvey And Siddique’s Model Harvey And Siddique [2000] 

Higher  Moment  Measure  Of  Hwang  

And  Satchell  
Hwang  And  Satchell  [1999] 
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Alpha Based On A Two-Factor CAPM Gomez And Zapatero [2003] 

B.3.)   Difference Between Gain And Shortfall Aversion12 

  

Melnikoff’s Measure Melnikoff  [1998] 

Sharpe Alpha   

Fouse’s Index  [Sortino And Price, 1994]  

C.)    Preference-Based Measures   

C.1. )  Direct Translation Of Preferences   

Generalized Sharpe Ratio Hodges [1998] 

Stutzer Index Of Convergence Stutzer [2000] 

Lambda Kaplan [2005] 

Morningstar Risk Adjusted Return  [Morningstar,2007] 

Alternative Investments Risk Adjusted 

Performance (AIRAP) 
Sharma [2004] 

Manipulation-Proof  Performance  Measure Ingersoll Et Al. [2007] 

Maximum Certain Equivalent Excess Return PÉZier [2008] 

Investor Specific Performance Measure Scholz And Wilkens [2005b] 

M³ Or Muralidhar’s Measure Muralidhar [2000, 2001]  

 Skill, History And Risk-Adjusted Measure Muralidhar [2000, 2002] 

Prospect Ratio Khaneman And Tversky [1979] 

Prospect + Skewness/Kurtosis Ratio Watanabe [2006] 

C.2. )  Indirect Translation Of Preferences   

Cohen, Coval And Pastor’s Measure Based On 

Levels Of Holding 
Cohen Et Al. [2005] 

Cohen, Coval And Pastor’s Measure Based On Changes In Holding 

Daniel’s  Measures Daniel Et Al. [1997] 

Conditional Weight Measure Ferson And Khang [2002] 

D. )   Market Timing   

D.1.)  Original Measures   

Treynor And Mazuy’s Coefficient Treynor And Mazuy [1966]  

Henriksson  And  Merton’s  Coefficient Henriksson And Merton [1981] 

Weigel’s Coefficient Weigel [1991] 

D.2.   Extension Of Original Measures   

Treynor And Mazuy Extended Timing Measure Jagannathan And Korajczyk [1986] 

Extended Treynor And Mazuy’s Measure Janjigian [1997] 

Multi-Factor Timing Measure Comer [2006] 

Henriksson And Merton Extended Measure Of 

Market Timing 
Henriksson [1984] 

Henriksson And Merton Timing Measure In A 

Three-Factor Context 
Chan Et Al. [2002] 

Conditional Treynor And Mazuy’s Coefficient Ferson And Schadt [1996] 

Conditional Henriksson And Merton’s 

Coefficient 
Ferson And Schadt [1996] 

D.3. )  Period Based Measures   
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Grinblatt And Titman Index Grinblatt And Titman [1989a And B] 

Cornell Measure Cornell [1979] 

Performance  Change  Measure Grinblatt And Titman [1993] 

D.4.)   Miscellaneous   

Performance Based On Pure Market Timing Sweeney [1988] 

Bhattacharya  And Pfleiderer  Measure  Of  

Market  Timing 
Bhattacharya  And Pfleiderer  [1983] 

Anexo 2 

 

RESUMO REGIONAL DO TIPO DE FUNDO, 2015: Q2
DADOS COM EXCLUSÃO fundos de fundos
Os ativos líquidos totais (Milhões de Euros, fim de trimestre)

Balanced/ Money Guaranteed/ Real Other Institutional
Equity Bond Mixed Market Protected Estate Funds ETFs Funds

World 34.216.221 14.959.389 7.339.429 4.835.977 4.094.872 77.584 389.371 2.519.600 2.383.503 2.448.752

Americas                18.145.785 9.563.972 4.067.477 1.889.068 2.467.687 924 14.463 142.196 1.863.244 306.236

Europe                    11.820.064 3.433.962 2.867.809 2.495.210 1.103.263 76.162 342.928 1.500.727 352.040 1.749.247

Asia and Pacific    4.119.530 1.935.247 393.767 393.761 505.519 498 27.222 863.517 168.219 393.269

Africa                     130.842 26.208 10.376 57.938 18.403 4.758 13.160

REGION TO TAL

Memo
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Os ativos líquidos totais (Milhões de Euros, fim de trimestre2015: Q2)

Balanced/ Money

Guaranteed
/ Real O ther Institutional

Equity Bond Mixed Market Protected Estate Funds ETFs Funds

34.216.221 14.959.389 7.339.429 4.835.977 4.094.872 77.584 389.371 2.519.600 2.383.503 2.448.752

18.145.785 9.563.972 4.067.477 1.889.068 2.467.687 924 14.463 142.196 1.863.244 306.236

11.820.064 3.433.962 2.867.809 2.495.210 1.103.263 76.162 342.928 1.500.727 352.040 1.749.247

Austria 140.379 17.842 69.890 42.753 132 2.246 5.176 2.340 76.335

Belgium 84.043 37.980 10.512 3.689 1.319 12.313 257 17.973

Bulgaria 433 61 130 193 36 11

Croatia 1.943 232 183 105 1.340 83

Czech Republi 6.590 995 2.523 2.811 34 14 212

Denmark 107.633 45.158 55.278 7.119 39 38

Finland 81.348 32.233 24.013 9.394 13.856 148 26 1.679 176

France 1.696.011 317.026 244.618 319.934 299.681 31.857 82.000 400.895

Germany 1.637.544 243.359 422.182 750.864 9.181 164 132.845 78.950 43.147 1.282.037

Greece 3.901 1.016 1.079 1.061 536 209 35

Hungary 13.259 568 3.948 389 4.321 525 1.462 2.045 9 545

Ireland 1.857.926 495.099 400.258 80.467 402.294 8.422 471.386 220.164

Italy 190.974 20.579 53.774 54.394 6.031 833 55.363 6.860

Liechtenstein 42.514 9.170 9.015 14.777 3.188 6.363

Luxembourg 3.300.026 1.074.930 1.090.753 750.741 283.345 38.771 61.486 82.088 383.190

Malta 3.412 440 1.312 695 161 6 797 235

Netherlands 62.750 26.780 16.150 11.176 8.644

Norway 102.554 48.090 37.600 7.596 8.673 596

Poland 31.344 6.791 8.276 8.122 7.868 288

Portugal 19.870 1.103 2.013 530 2.512 352 10.995 2.367

Romania 4.455 64 2.458 113 29 117 1.674

Slovakia 5.653 356 1.738 1.907 810 842 45

Slovenia 2.343 1.499 108 682 54

Spain 252.014 40.376 73.008 97.543 6.720 24.506 9.861 497

Sweden 254.954 161.850 19.200 51.191 18.928 3.784 2.412

Switzerland 417.079 134.229 120.520 116.043 17.924 28.362 3.462

Turkey 12.781 346 6.000 1.375 4.608 55 397 50

United Kingdo 1.486.331 715.790 191.270 159.546 9.643 3.032 33.552 373.498

4.119.530 1.935.247 393.767 393.761 505.519 498 27.222 863.517 168.219 393.269

130.842 26.208 10.376 57.938 18.403 4.758 13.160

World

Americas

Europe

Asia and Pacific

Africa

Note: Components may not  sum to total because of rounding or missing components.  ETFs and Institut ional Funds are included in the Totals and underlying categories.   
Croatia, France, Ireland, Japan, Netherlands, Norway, and Slovakia cannot exclude funds of funds.  New Zealand and Trinidad and Tobago include home-and-foreign 
domiciled funds.  An entry shown as zero indicates an amount that  is less than 0.500 million.
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