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Resumo 

O presente trabalho pretende avaliar e comparar o desempenho de fundos acionistas 

portugueses, que investem no mercado português, europeu e internacional, utilizando 

modelos de desempenho global e modelos de timing nas suas versões incondicionais e 

condicionais. A avaliação do desempenho global far-se-á através da medida de Jensen 

(1968) e na avaliação das capacidades de seletividade e timing serão utilizados os 

modelos de Treynor e Mazuy (1966) e Henriksson e Merton (1981). Estes modelos 

avaliarão o desempenho dos gestores, quer tendo em conta apenas um único fator de 

risco (risco de mercado), quer considerando três fatores de risco adicionais (os fatores 

de Fama e French e de Carhart). No contexto da condicionalidade, serão introduzidas 

outras variáveis aos modelos anteriores, nomeadamente, uma dividend yield, um 

indicador das taxas de juro de curto prazo e um indicador da estrutura temporal de taxas 

de juro. A utilização destas variáveis permitirá avaliar o seu impacto nas estimativas do 

desempenho e aferir quanto à existência de alfas e betas variáveis ao longo do tempo.  

Os resultados sugerem que os gestores de fundos não são capazes de superar o mercado, 

evidenciando desempenhos negativos ou neutros durante o período em análise, 

independentemente do uso de versões incondicionais ou condicionais. De uma maneira 

geral, as estimativas de desempenho pioram nos modelos condicionais unifatoriais de 

desempenho global e de timing face às versões incondicionais e melhoram nos modelos 

condicionais multifatoriais de desempenho global e de timing face às versões 

incondicionais. Os modelos condicionais denotam um aumento no seu poder explicativo 

e verifica-se alguma evidência de betas, mas não de alfas, variáveis ao longo do tempo, 

sobretudo em função da variável dividend yield. 

Palavras-chave: Fundos acionistas portugueses, avaliação de desempenho, desempenho global, 

seletividade, timing, modelos incondicionais, modelos condicionais, modelos multifatoriais. 
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Abstract 

The purpose of this work is to evaluate and compare the performance of Portuguese 

equity funds, investing in the domestic, European and International markets applying 

overall performance and timing models in their unconditional and conditional versions. 

We use Jensen’s alpha (1968) as overall performance measure. To measure selectivity 

and market timing skills we use Treynor and Mazuy (1966) and Henriksson and Merton 

(1981) models, which allow us decompose the overall performance in these two 

components. These models will evaluate managers' performance, taking into account 

both the case of a single factor and also the multifactor case with three additional risk 

factors (Fama and French and Carhart factors). We use a conditional model that 

introduces other variables to previous models - a dividend yield, an indicator of the 

short-term interest and an indicator of the term structure of interest rates. The use of 

these variables will evaluate the impact on performance estimates and assess the 

existence of time-varying alphas and betas. 

The results suggest that fund managers are not able to outperform the market, showing 

neutral or negative performance during the analysis period, through the use of 

unconditional and conditional versions. In general, performance estimates worsen in 

conditional single factor models comparatively to their unconditional versions and the 

conditional multifactor models estimates improves relatively to their unconditional 

versions. The conditional models show an increase in their explanatory power and there 

is some evidence of time-varying betas but not alphas, mainly due to the dividend yield 

variable. 

 

Keywords: Portuguese equity funds, performance evaluation, overall performance, selectivity, 

timing, unconditional models, conditional models, multifactor models. 
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Introdução 

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do mestrado em Finanças do Instituto 

Superior de Economia e Gestão (ISEG), recorrendo a fontes de informação históricas e 

documentais de modo a permitir obter a informação sobre a matéria em análise.  

A escolha do tema decorreu da constatação de que na literatura financeira a avaliação do 

desempenho de fundos de investimento em Portugal é uma área ainda pouco explorada. 

A área da gestão de ativos tem assumido uma importância crescente nas últimas 

décadas, sendo um dos temas de enorme atualidade e importância na área das finanças, 

quer para os académicos, quer para os práticos. A aposta crescente nos fundos de 

investimento por parte dos investidores e o facto de este produto financeiro 

proporcionar uma gestão profissional da carteira vem acentuar a importância do estudo 

do desempenho dos gestores destes investimentos. Contudo, denota-se alguma 

controvérsia face a este assunto, uma vez que a evidência de desempenhos superiores 

face ao mercado pelos gestores dos fundos colocará em causa a Hipótese de Eficiência 

dos Mercados (HEM) e a evidência de desempenhos neutros ou inferiores ao mercado 

afetará a estrutura do sector, com o desaparecimento dos fundos que sistematicamente 

evidenciem estes desempenhos. A maioria dos estudos realizados conclui que os fundos 

não superam o mercado, o que fará com que tendam a ser substituídos por estratégias 

passivas de investimento, o que contrasta com a existência e crescimento do próprio 

sector, porém, sustenta a HEM. 

A avaliação do desempenho dos gestores tem sido, na maioria dos estudos, baseada em 

medidas incondicionais, nomeadamente, a medida de Jensen (1968) ou através dos 

modelos de Treynor e Mazuy (1966) e de Henriksson e Merton (1981). Estes modelos 
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não consideram a informação pública disponível acerca da economia na estimação do 

risco e das rendibilidades esperadas e assumem que estes permanecem constantes ao 

longo do tempo. Assim, têm vindo a utilizar-se metodologias condicionais de avaliação 

do desempenho de forma a avaliar os gestores tendo em consideração a informação 

pública disponível, representada por um vetor de variáveis desfasadas, como em Chen, 

Roll e Ross (1986), Pesaran e Timmermann (1995), Chen e Knez (1996), Ferson e 

Schadt (1996), Christopherson, Ferson e Glassman (1998), Cuthbertson, Nitzsche e 

O’Sullivan (2010) e Elton, Gruber e Blake (2011). Esta utilização de variáveis 

desfasadas pode, no entanto, ser questionada, uma vez que estas séries tendem a 

comportar-se de forma persistente. Este facto coloca em causa o facto de a significância 

das variáveis de informação habitualmente utilizadas se poder dever à existência de 

regressões espúrias. Para ultrapassar este problema, Ferson, Sarkissian e Simin (2003), 

sugerem o procedimento de remoção da tendência (stochastic detrending).  

Os desenvolvimentos mais recentes nesta área têm vindo a aplicar os modelos 

multifatoriais no contexto da incondicionalidade e da condicionalidade, como em Otten 

e Bams (2002, 2004) e Leite, Cortez e Armada (2009). O presente estudo utiliza, para 

além do risco de mercado, os fatores de Fama e French - efeitos dimensão e book-to-

market - e o quarto fator de Carhart (momentum) e pretende ser um contributo a nível da 

aplicação do modelo de quatro fatores ao mercado português, utilizando modelos de 

desempenho global e de timing no contexto da incondicionalidade e condicionalidade, 

uma vez que até ao momento apenas se conhece o estudo de Leite, Cortez e Armada 

(2009) que utiliza um modelo de três fatores nestes contextos. Desta forma, pretende-se 

investigar qual o impacto da utilização de um modelo de quatro fatores nas estimativas 

de seletividade e de timing dos gestores de fundos de investimento portugueses. 
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Os principais objetivos deste estudo são: (i) avaliar o desempenho dos gestores de 

fundos de ações portugueses de acordo com as capacidades de seleção de títulos e 

timing e verificar se os mesmos evidenciam estas capacidades na sua gestão (ii) através 

da introdução da condicionalidade pretende-se investigar o impacto da introdução das 

variáveis condicionais na avaliação do desempenho, bem como averiguar a existência 

de betas e/ou alfas variáveis ao longo do tempo (iii) com a utilização de modelos 

multifatoriais procura-se averiguar o impacto da introdução de outros fatores, que não a 

rendibilidade de mercado na explicação das estimativas do desempenho dos fundos e 

(iv) averiguar a existência de um distance effect, de forma a verificar se são os gestores 

que investem no mercado local os que obtêm melhor desempenho. 

O presente trabalho organiza-se da seguinte forma: no capítulo seguinte será efetuada 

uma breve revisão da literatura sobre os modelos de avaliação do desempenho. No 

capítulo 3 será feita a descrição das metodologias de avaliação do desempenho 

utilizadas. No capítulo 4 irá descrever a base de dados e no capítulo 5 serão 

apresentados e discutidos os resultados empíricos deste estudo. Finalmente, serão 

expostas as conclusões, limitações e tópicos para investigação futura.  

 

1. Revisão da literatura 

A ideia central subjacente à avaliação do desempenho de carteiras de investimento 

baseia-se na comparação entre as rendibilidades obtidas através da gestão ativa das 

carteiras de investimento pelo seu gestor face às rendibilidades que poderiam ter sido 

obtidas com uma carteira padrão ou benchmark.  

Com o surgimento da moderna teoria da carteira (Markowitz, 1952) e do modelo de 

equilíbrio dos ativos financeiros – Capital Asset Pricing Model (CAPM) - Sharpe 
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(1964), Lintner (1965) e Mossin (1966) - foram desenvolvidas as primeiras medidas de 

desempenho ajustadas ao risco. Surgiram assim as medidas de Treynor (1965), Sharpe 

(1966) e Jensen (1968), designadas por medidas tradicionais de desempenho. Estas 

medidas têm fundamentos teóricos no CAPM, sendo a medida proposta por Jensen a 

mais utilizada quer por académicos, quer por profissionais. No entanto, estas medidas 

têm sido alvo de críticas, nomeadamente, no que respeita à escolha do benchmark 

adequado, à escolha do horizonte temporal, a relação com a medida de risco usada (beta 

ou desvio padrão) e o facto de pressuporem a existência de uma medida de risco 

constante ao longo do período de avaliação. Estas medidas constituem uma abordagem 

incondicional da avaliação do desempenho, uma vez que não consideram a informação 

disponível acerca do estado da economia para estimar o risco e as rendibilidades 

esperadas e assumem que se presumem constantes ao longo do tempo. No entanto, na 

prática, quer o risco quer as rendibilidades variam ao longo do tempo, sendo que neste 

contexto as abordagens incondicionais produzirão estimativas enviesadas do 

desempenho, uma vez que não separam a variação do risco e prémios de risco da 

prestação do gestor. Existem autores (Jensen, 1968; Grinblatt e Titman, 1989) que 

afirmam que existe evidência de enviesamentos nas medidas incondicionais quando os 

gestores demonstram capacidades de timing ou utilizam estratégias dinâmicas que 

levam à variação do risco. 

A literatura (Pesaran e Timmermann, 1995; Silva, Cortez e Armada, 2005) tem 

apontado a relevância de determinadas variáveis, nomeadamente, taxas de crescimento 

dos dividendos e taxas de juro de curto e longo prazo, para prever as rendibilidades das 

ações, tendo originado posteriormente alguns desenvolvimentos ao nível da avaliação 

do desempenho de fundos de investimento acionistas. Essas variáveis pretendem captar 
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o estado da economia, sendo informação pública que os investidores podem utilizar para 

atualizar as suas expectativas quanto às rendibilidades esperadas. Surgem assim, os 

denominados modelos de avaliação do desempenho condicional, que consideram quer a 

variação temporal do risco quer das rendibilidades com base na informação disponível 

acerca da economia (Ferson e Schadt, 1996). Estes modelos têm evidenciado uma maior 

significância estatística das estimativas de desempenho (Chen e Knez, 1996; Ferson e 

Schadt, 1996; Christopherson, Ferson e Glassman, 1998; Christopherson, Ferson e 

Turner, 1999; Otten e Bams, 2004), e referem ainda que a condicionalidade é 

importante numa perspetiva económica, uma vez que permite detetar padrões nos betas 

dos fundos, auxiliando o investidor no acompanhamento do comportamento dinâmico 

dos gestores de carteiras. 

Outro assunto referido na literatura, prende-se com o facto de as abordagens baseadas 

no CAPM considerarem que a rendibilidade esperada das carteiras é afetada apenas por 

um único tipo de risco, uma vez que se assume que as carteiras são bem diversificadas. 

No entanto, alguns autores colocam em causa a validade do CAPM argumentando que 

existe mais do que uma fonte de risco que influencia a rendibilidade das carteiras - 

Fama e French (1996, 2004) e Carhart (1997). Surge a Teoria de Equilíbrio por 

Arbitragem ou Arbitrage Pricing Theory (APT), proposta por Ross (1976) em que se 

considera que a rendibilidade de um ativo financeiro é influenciada por um número 

limitado de fatores comuns ao conjunto dos títulos. As medidas de avaliação do 

desempenho baseadas na APT resultam da generalização da medida de Jensen num 

contexto multifatorial. Connor e Korajczyk (1986, 1988) e Lehmann e Modest (1987) 

efetuaram estudos nesta área, alertando a necessidade de identificar corretamente o 

conjunto de fatores que irão explicar as rendibilidades das carteiras. Pelas suas 
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vantagens, nomeadamente, a não exigência de identificar a carteira de mercado eficiente 

e a consideração de diversas fontes de risco esta abordagem tem sido preferível em 

detrimento do CAPM. 

A existência de várias formas de fazer a análise de fatores, fez com que diferentes 

autores adotassem diferentes estratégias na definição dos mesmos. Assim, DeBondt, 

Thaler e Bernstein (1985), Chen, Roll e Ross (1986) e Jegadeesh e Titman (1993, 

2001), basearam-se em múltiplas variáveis económicas, nomeadamente, a taxa de juro 

de curto e longo prazo, a taxa de crescimento da produção industrial, a inflação, entre 

outras. Por sua vez Fama e French (1996, 1998), propõem um modelo em que a 

rendibilidade esperada das carteiras deduzida da taxa isenta de risco é explicada por três 

fatores (rendibilidade em excesso de mercado face à do ativo sem risco, diferencial de 

rendibilidades de uma carteira constituída por ações de pequenas e grandes empresas e 

diferencial de rendibilidades de uma carteira de ações com alto e baixo book-to-market 

equity), ao qual Carhart (1997) adiciona um quarto fator, momentum, que consiste no 

diferencial de rendibilidades entre uma carteira de ações vencedora (carteira com a 

maior rendibilidade) e uma perdedora (carteira com a menor rendibilidade). 

A literatura apresenta ainda metodologias de avaliação de desempenho que avaliam o 

desempenho numa perspetiva global ou decomposta nas duas componentes de 

desempenho - seletividade e timing. As medidas tradicionais, como o alfa de Jensen, 

avaliam o desempenho de uma forma global e ao assumirem que o risco ao longo do 

tempo é estável, consideram que o desempenho dos gestores resulta somente da sua 

capacidade para selecionarem títulos sub ou sobreavaliados (seletividade). No entanto, 

um pior ou melhor desempenho pode dever-se também ao facto de o gestor conseguir 

prever os movimentos do mercado (timing). Diversos estudos (Fabozzi e Francis, 1979; 
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Lee e Rahman, 1990) sustentam a ideia de que a capacidade de timing dos gestores de 

carteiras está refletida no comportamento de instabilidade do risco sistemático das 

carteiras. Surge assim a preocupação de encontrar estruturas para medir essa capacidade 

e possibilitar decompor o desempenho global nas componentes seletividade e timing. 

Treynor e Mazuy (1966) são dos primeiros a propor uma metodologia capaz de medir as 

capacidades de timing dos gestores. Para tal, adicionam um termo quadrático à medida 

de Jensen, argumentando que o gestor, ao demonstrar capacidades de timing, aumentará 

o beta da sua carteira se prever subidas no mercado e reduzi-lo-á se prever descidas no 

mercado. Por outras palavras, caso o gestor antecipe uma subida no mercado irá 

privilegiar ativos mais voláteis e o oposto caso antecipe uma baixa no mercado. Assim 

sendo, se o gestor apresentar capacidades de timing, as rendibilidades da sua carteira 

serão superiores às do mercado nos momentos de subida de mercado e as perdas serão 

mais reduzidas nos momentos de queda do mercado, uma vez que o risco da sua carteira 

foi ajustado tendo em consideração as previsões para o mercado.  

Também Henriksson e Merton (1981) desenvolvem uma estrutura para medir 

separadamente as componentes do desempenho, baseando-se no facto de que os 

gestores possuem capacidade para prever quando a rendibilidade do mercado for 

superior à do ativo sem risco e vice-versa. Se o gestor prever que a rendibilidade de 

mercado é superior à do ativo sem risco alterará a proporção de ativos defensivos vs 

agressivos (investindo em ativos mais agressivos) e/ou alterará a proporção investida no 

ativo sem risco (comprando menos deste). Na situação oposta, privilegiará ativos mais 

defensivos e/ou comprará mais do ativo sem risco. 
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O presente estudo pretende aprofundar a investigação nestas temáticas, nomeadamente, 

a decomposição do desempenho global nas componentes seletividade e timing, a 

avaliação de desempenho numa perspetiva incondicional e condicional e a sua aplicação 

ao contexto multifatorial, uma vez que a avaliação do desempenho condicional e a sua 

aplicação no contexto do modelo de Fama e French e Carhart, são áreas escassamente 

exploradas no mercado europeu, sobretudo no mercado português. A nível europeu o 

único mercado significativamente explorado é o Reino Unido (Otten e Bams, 2002; 

Kenourgios e Petropoulos, 2004; Cuthbertson, 2008; Sheikh e Noreen, 2012). No 

mercado português, a nível da avaliação incondicional de fundos de investimento de 

ações portugueses tem-se conhecimento dos estudos de Romacho (2005) e Romacho e 

Cortez (2006). Acerca da avaliação condicional de fundos de investimento conhece-se o 

estudo de Leite e Cortez (2006) e sob o ponto de vista da aplicação de modelos 

multifatoriais conhece-se o estudo de Leite, Cortez e Armada (2009). 

 

2. Metodologia 

Esta secção divide-se em duas subsecções. A primeira apresenta os modelos que 

permitirão avaliar o desempenho dos fundos a nível de desempenho global 

(seletividade) e a segunda apresenta os modelos de timing (que permitem avaliar 

seletividade e timing separadamente), expondo-se em cada uma das subsecções as 

versões incondicionais e condicionais destes modelos e a sua extensão ao contexto 

multifatorial. A metodologia compreende um conjunto de regressões, que partem da 

medida de Jensen, sendo utilizadas em todas elas as seguintes variáveis base:      - 

rendibilidades em excesso (face à taxa isenta de risco) de cada um dos fundos 

constituintes da amostra (Tabela I do anexo A1);      -rendibilidades em excesso do 

mercado (considerando-se para cada sub-amostra de fundos o índice de mercado 
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respetivo). As variáveis incluídas no contexto multifatorial, nos modelos condicionais e 

nos modelos de timing irão ser apresentadas no decorrer do presente capítulo. 

2.1 Desempenho Global 

Na avaliação do desempenho global, que mede o desempenho do gestor quanto à sua 

capacidade de seletividade, a medida de desempenho incondicional utilizada será o alfa 

de Jensen. O modelo de Jensen parte do CAPM e consiste numa regressão entre a 

rendibilidade em excesso (face à taxa isenta de risco) da carteira p        e a 

rendibilidade em excesso do mercado        no período t e é dado por: 

                                                                    [1] 

O alfa de Jensen consiste na interceção (αp) da regressão,     mede o risco sistemático 

da carteira p e      é uma variável residual de valor esperado nulo, variância constante e 

não correlacionada nem com a rendibilidade do mercado, nem com a componente 

residual de outros títulos. Neste contexto, um alfa de Jensen positivo (negativo) e 

estatisticamente significativo indicará um desempenho superior (inferior) face ao 

mercado. Um alfa estatisticamente não significativo indicará um desempenho neutro. 

O modelo CAPM pressupõe que a rendibilidade em excesso de mercado é suficiente 

para explicar as estratégias dos fundos de investimento. No entanto, este modelo tem 

sido criticado (Fama, 2004), porque mede a rendibilidade de um ativo tendo apenas em 

consideração o risco sistemático excluindo outros fatores que podem ser determinantes 

na sua rendibilidade (Fama, 1996; Carhart, 1997). Uma vez que podemos ter uma 

grande variedade de estilos de investimento, os modelos com um único fator podem 

gerar estimativas enviesadas do desempenho. A consideração de outros três fatores 

permitirá capturar as principais anomalias do modelo CAPM. Fama e French (1996, 
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1998, 2004) evidenciam a relevância dos fatores dimensão e book-to-market e Carhart 

(1997) do fator momentum para explicar as rendibilidades. 

Este estudo utilizará o modelo incondicional de quatro fatores (fatores de Fama e 

French e Carhart, adiante designado FF+C). Os seus fatores serão calculados com base 

em índices de estilo (tabela I do anexo A8 e subcapítulo 3.4), de forma a criar uma 

proxy dos fatores de FF+C. A regressão utilizada para a estimativa da seletividade, 

incluindo três fatores adicionais ao modelo de Jensen será: 

                                                                   [2] 

Neste modelo, as estratégias dos fundos de investimento, para além de considerarem a 

rendibilidade em excesso de mercado, são também explicadas pelo diferencial nas 

rendibilidades de uma carteira de elevada e uma de baixa capitalização no período t 

(    ), o diferencial nas rendibilidades de uma carteira de elevado book-to-market e 

uma de baixo book-to-market no período t        e o diferencial nas rendibilidades de 

uma carteira vencedora e outra perdedora no período t        . 

Como referido na revisão de literatura, as metodologias incondicionais, representadas 

neste capítulo pelas equações [1] e [2], podem produzir estimativas incorretas se os 

gestores das carteiras possuírem capacidades de timing ou se aplicarem estratégias 

dinâmicas de investimento de que resulte a variação do risco ao longo do tempo 

(Grinblatt e Titman, 1989; Jensen; 1968). Dado que a rendibilidade esperada e o risco 

variam ao longo do tempo, Ferson e Schadt (1996) propõe uma abordagem condicional 

de avaliação de desempenho, admitindo que os betas variam no tempo como função 

linear de um vetor de variáveis de informação desfasadas,     , que representa a 

informação pública disponível em t-1 para prever as rendibilidades no momento t: 
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                                                   [3] 

Em que                é o vetor dos desvios de       face aos valores médios do modelo 

incondicional,     é o vetor que mede a relação entre o beta condicional e as variáveis de 

informação e     é o beta médio, que representa a média (incondicional) dos betas 

condicionais. 

As variáveis de informação utilizadas em Zt-1 foram: a dividend yield do índice MSCI 

Europe TR, o diferencial entre a yield anual de uma obrigação do tesouro alemão com 

uma maturidade de 10 anos e a taxa de rendibilidade anual da Euribor a 3 meses e uma 

taxa de juro de curto prazo - Euribor a 3 meses.   

A versão condicional do modelo de desempenho global é dada pela regressão que 

conjuga as equações [1] e [3]: 

                   
                    [4] 

Onde                                e    representa a medida de desempenho 

condicional. Se o gestor utilizar somente a informação disponível, representada em 

    , o alfa condicional deverá ser igual a zero, indicando um desempenho neutro, o 

que é consistente com a forma semiforte de eficiência de mercado de Fama (1970). 

Nesta perspetiva, a rendibilidade em excesso do mercado é o primeiro fator e o produto 

dessa rendibilidade com cada uma das variáveis de informação os fatores adicionais. 

Estes fatores podem interpretar-se como as rendibilidades resultantes de estratégias 

dinâmicas de investimento, sendo que um alfa positivo (negativo) indicará que a 

rendibilidade média obtida pelo gestor é superior (inferior) à rendibilidade média obtida 

através dessas estratégias dinâmicas. 
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O modelo de Ferson e Schadt (1996) é um modelo parcialmente condicional, uma vez 

que admite apenas a variabilidade temporal dos betas das carteiras, assumindo que o 

alfa é constante. No entanto, assumindo que os alfas (desempenho do gestor) também 

podem variar ao longo do tempo, Christopherson, Ferson e Glassman (1998) estendem 

o modelo de Ferson e Schadt (1996), no pressuposto que os alfas também variam ao 

longo do tempo e que um alfa constante não acrescenta muito poder explicativo ao 

modelo. Neste modelo, o alfa é uma função linear do vetor: 

     :                  
                                           [5] 

Neste contexto,     é  considerado o alfa médio e   
  a medida da sensibilidade do alfa 

condicional em relação às variáveis de informação. 

A regressão do modelo condicional com alfas e betas variáveis será:   

               
                

                                      [6] 

No contexto multifatorial, a regressão [6] vem dada por: 

           
                    

                                
              

                    
                                  

                      [7] 

 

2.2 Market Timing 

Os modelos de avaliação apresentados apenas avaliam o desempenho global do gestor 

do fundo. No entanto, este pode ser decomposto em seletividade e timing. Uma vez que 

se considera que o gestor do fundo tem capacidade para prever os movimentos do 

mercado, Treynor e Mazuy (1966) utilizam uma metodologia baseada no modelo 

CAPM para medir a capacidade de timing, acrescentando um termo quadrático que 

pretende captar a capacidade de antecipação às variações cíclicas do mercado pelo 

gestor. O modelo CAPM pressupõe que o gestor mantem constante o risco da sua 

carteira e que a relação entre a rendibilidade do fundo e do mercado é linear. No modelo 
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de Treynor e Mazuy (1966) passamos a ter uma função não linear entre a rendibilidade 

do fundo e a rendibilidade de mercado, uma vez que se considera que o gestor altera o 

risco da carteira em resposta às condições de mercado, aumentando o    quando a 

rendibilidade em excesso do mercado é positiva e diminuindo caso contrário. Neste 

sentido, se o gestor apresentar capacidades de timing, a rendibilidade da sua carteira 

será superior à do mercado nos momentos de subida de mercado e as perdas serão mais 

reduzidas nos momentos de queda do mercado. O modelo de TM é dado por: 

                      
          [8] 

As estimativas de seletividade e timing são dadas pelos coeficientes    e   , 

respetivamente. Um alfa positivo (negativo) e estatisticamente significativo indicará 

capacidade (não capacidade) de seletividade por parte do gestor. Apenas quando     for 

significativamente positivo é que se conclui a existência de capacidades de timing na 

gestão do fundo. 

A versão multifatorial do modelo de Treynor e Mazuy (1966), obtida através da 

inclusão dos fatores de FF+C é dada por: 

                                                              
         [9] 

Alternativamente à metodologia anterior, Henriksson e Merton (1981) propõem um 

modelo para avaliar a capacidade de timing, que assenta no conceito de put option e 

representa o payoff de uma opção de venda da carteira representativa do mercado a um 

preço de exercício igual à taxa isenta de risco, isto é, max(0,rm,t). O modelo é 

representado por: 

                                 [10] 
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A versão multifatorial do modelo de Henriksson e Merton (1981), obtida através da 

inclusão dos fatores de FF+C é dada por: 

                                                                       [11] 

Este estudo utiliza ainda a versão condicional de Christopherson, Ferson e Glassman 

(1998), acrescida do termo quadrático do modelo Treynor e Mazuy (1966): 

           
                

                  
        [12]  

À semelhança dos modelos anteriores    representa a  medida condicional da 

capacidade de seletividade e     a medida condicional da capacidade de market timing, 

e   
  captura os ajustamentos dos efeitos da informação pública. 

No contexto multifatorial de FF+C o modelo anterior será dado por: 

           
                    

                                
              

                    
                                  

                    
       

           [13] 

Por sua vez, a versão condicional do modelo de Christopherson, Ferson e Glassman 

(1998) adicionando o termo de timing do modelo de Henriksson e Merton (1981), é 

dada por: 

           
                

                                 [14] 

No contexto multifatorial de FF+C o modelo anterior será dado por: 

           
                    

                                
              

                    
                                  

                       

                  [15] 
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3. Descrição dos dados 

3.1 Amostras 

Este estudo utiliza três subamostras de fundos de investimento mobiliários abertos de 

ações, domiciliados no mercado português e classificados segundo os critérios da 

Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) 

como Fundos de Ações Nacionais (FAN), Fundos de Ações da União Europeia, Suíça e 

Noruega (FUE) e Fundos de Ações Internacionais (FAI) para o período compreendido 

entre janeiro de 2005 e dezembro de 2011. A utilização e comparação do desempenho 

de fundos de três classes distintas deve-se à crescente tendência de integração dos 

mercados financeiros ao nível europeu e internacional e permite investigar um distance 

effect entre categorias (Coval, 2001; Romacho e Cortez, 2006; Leite e Cortez, 2006; 

Leite, Cortez e Armada, 2009), ou seja, se os gestores que investem no mercado local 

tendem a obter melhores desempenhos. 

A amostra é constituída por 31 fundos sobreviventes ao longo de todo o período em 

análise (Tabela I do anexo A1), sendo 7 FAN, 14 FUE e 10 FAI. A amostra contém 

apenas fundos que sobreviveram a todo o período em análise, sofrendo, por isso, do 

chamado survivorship bias. Este é um dos problemas presente nos estudos de avaliação 

do desempenho porque os fundos que desaparecem tendem a fazê-lo por evidenciarem 

desempenhos persistentemente fracos e os estudos que contêm apenas fundos 

sobreviventes tendem a sobrestimar o desempenho. A literatura não é clara quanto à 

significância deste tipo de enviesamento - alguns estudos apontam que o seu impacto é 

muito pequeno e não estatisticamente significativo (Grinblatt e Titman, 1989; Brown, 

Goetzmann, Ibbotson e Ross, 1992; Brown e Goetzmann, 1995; Carhart, 2002) e outros 

sugerem que o seu impacto é significativo nas estimativas do desempenho (Malkiel, 
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1995; Blake e Timmermann, 1998). No presente estudo não será tida em consideração 

esta questão, uma vez que alguns estudos realizados no mercado português têm 

demonstrado que o enviesamento é muito pequeno quando considerado o survivorship 

bias (Leite e Cortez, 2006; Leite, Cortez e Armada, 2009), pelo que o enviesamento 

resultante deste problema não deverá afetar significativamente os resultados. 

3.2 Rendibilidade dos fundos e do mercado 

Para o cálculo das rendibilidades mensais dos fundos, obteve-se junto da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o valor das unidades de participação. Como 

todos os fundos constantes da amostra são fundos de capitalização os dividendos estão 

incluídos no valor das unidades de participação. As rendibilidades ajustadas a 

dividendos (      foram obtidas por:  

        
     
       

  

                                                        ; 

                 Valor da unidade de participação do fundo p no fim do período t (t-1). 

As tabelas I, II e III do anexo A2 apresentam as estatísticas descritivas das 

rendibilidades dos fundos.  

No cálculo das rendibilidades da carteira de mercado foram utilizados três índices 

ajustados a dividendos, o índice PSI-20 TR, no caso dos FAN, obtido no Datastream, o 

índice MSCI Europe TR, no caso dos FUE e o índice MSCI World TR, no caso dos FAI, 

obtidos através da MSCI
1
. A rendibilidade do mercado no período t       , foi 

calculada pela fórmula:   

                                                             
1
  A Morgan Stanley Capital International (MSCI) é um fornecedor líder de ferramentas de apoio à decisão 

de investimento - índices, portfolio risk, análise de desempenho e ferramentas de governança - a partir de 

um número de marcas reconhecidas internacionalmente, como a Barra, RiskMetrics e ISS. 
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                                           ; 

                Valor do índice de mercado no período t (t-1). 

A taxa isenta de risco foi calculada com base na série de rendibilidades anualizadas da 

taxa Euribor a 1 mês, obtida junto do Banco de Portugal. Sendo esta uma taxa anual, 

utiliza-se a relação de proporcionalidade para o cálculo das respetivas taxas mensais:  

      
 

  
       

      taxa de retorno isenta de risco referente ao período t; 

       cotação da Euribor a 1 mês referente ao período t. 

A tabela I do anexo A3 apresenta as principais estatísticas descritivas referentes aos três 

índices utilizados e à taxa isenta de risco. 

3.3 Variáveis condicionais 

No estudo utilizam-se como variáveis condicionais a dividend yield de um índice de 

mercado (DIV), uma medida do declive da estrutura temporal das taxas de juro (TERM) 

e um indicador das taxas de juro de curto prazo (EUR), desfasadas 1 mês, para que 

possam ser indicadores representativos da informação pública disponível para os 

investidores. Estas variáveis têm sido consideradas relevantes na previsão da evolução 

das rendibilidades das ações, sendo utilizadas na maioria dos estudos empíricos 

realizados (Fama e French, 1989; Pesaran e Timmermann, 1995; Ferson e Schadt, 1996; 

Christopherson, Ferson e Glassman, 1998; Leite e Cortez, 2006; Leite, Cortez e 

Armada, 2009). Neste estudo serão utilizadas variáveis de informação relativas ao 

mercado europeu, para as três classes de fundos a estudar, tal como em Leite e Cortez 

(2006) e Leite, Cortez e Armada (2009), uma vez que Portugal está inserido numa 

União Económica e Monetária (UEM) e a adoção do Euro como moeda de referência 
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nas transações realizadas na UEM desempenha um importantíssimo papel na 

convergência da inflação e das taxas de juro e na crescente integração dos mercados 

acionistas no espaço europeu (Kim, Moshirian e Wu, 2006).  

Os dados da dividend yield do índice MSCI Europe TR foram disponibilizados pela 

MSCI. A medida do declive da estrutura temporal das taxas de juro resulta do 

diferencial entre a yield anual de uma obrigação do tesouro alemão com uma 

maturidade de 10 anos e a taxa de rendibilidade anual da Euribor a 3 meses. Os dados 

foram obtidos através do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal, 

respetivamente. Como indicador da taxa de juro de curto prazo utilizou-se a taxa de 

rendibilidade anual da Euribor a 3 meses.   

A tabela I do anexo A4 contém as principais estatísticas referentes a estas três variáveis 

e a tabela II do anexo A4 a respetiva matriz de correlações. 

3.4 Fatores de Carhart 

Para os modelos multifatoriais (Fama e French (1996,1998) e Carhart (1997)), 

calcularam-se três fatores de risco adicionais - dimensão, book-to-market e momentum -

com base em índices de estilo (Tabela I do anexo A8), de forma a obter uma proxy dos 

fatores do modelo (Faff, 1999). Desta forma, o prémio de risco do fator SMB (Small 

minus Big) que simula o fator de risco associado à dimensão e consiste na diferença 

entre a média simples das rendibilidades de 2 carteiras de baixa capitalização (SL e SH) 

e a média simples das rendibilidades de 2 carteiras de elevada capitalização (BL e BH), 

com rácios B/M aproximados, foi calculado da seguinte forma:  

      
       

 
   

       
 

  
                   

 
 

Onde, RSL, RSH, RBL e RBH são os retornos nos quatro índices de estilo, small growth, small value, large growth 

e large value, respetivamente. 
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O prémio de risco do fator HML (High minus Low) simula o fator de risco associado ao 

Book to Market (B/M) e consiste na diferença entre a média simples das rendibilidades 

de 2 carteiras (SH e BH) com elevado Book to Market Equity (B/M) (value portfolios), 

e a média simples das rendibilidades de 2 carteiras (SL e BL) com baixo Book to Market 

Equity (B/M) (growth portfolios), com aproximadamente a mesma dimensão: 

      
       

 
   

       
 

  
                   

 
 

O prémio de risco do fator WML (Winners minus Losers)
2
 simula o fator momentum e 

consiste na diferença entre a média simples das rendibilidades de 2 carteiras vencedoras  

e a média simples das rendibilidades de 2 carteiras perdedoras e foca-se nas diferenças 

de rendibilidades entre os past winners e past losers:  

      
       

 
   

       
 

  
                   

 
 

Onde, RSW, RBW, RSL e RBL são os retornos nos índices de estilo considerados como, small winner, large winner, 

small loser e large loser, respetivamente.  

Os dados para o cálculo das proxies dos fatores foram obtidos através da MSCI, 

apresentando a tabela I do anexo A9 as principais estatísticas descritivas dos fatores e a 

tabela II do anexo A9 as respetivas matrizes de correlação. 

4.  Resultados empíricos 

Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos relativos à avaliação de 

desempenho de fundos acionistas portugueses. A análise dos resultados será efetuada 

considerando as abordagens de desempenho global e timing expostas na metodologia.  

                                                             
2 Para considerar um índice de estilo como small winner ou small loser analisou-se o desempenho de um 

conjunto de índices de estilo extraídos da MSCI, com base nas suas rendibilidades nos últimos 12 meses 

(janeiro a dezembro de 2011). O índice de estilo do tipo small com pior desempenho foi considerado o 

small loser e o de melhor desempenho o small winner. Para considerar um índice de estilo como large 

winner ou large loser, utilizou-se um procedimento semelhante.  
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4.1. Modelos de Desempenho Global 

A tabela I apresenta as estimativas da medida de Jensen e do risco sistemático, obtidas 

pela regressão 1, para as 3 categorias de fundos em análise. As estimativas foram 

obtidas através de regressões, utilizando-se o método dos mínimos quadrados (OLS). 

Porém, estas só serão válidas se não violarem as hipóteses de autocorrelação entre as 

séries dos resíduos e/ou heterocedasticidade. Como a maioria das regressões efetuadas 

apresenta este problema, todos os desvios padrões e estatísticas t foram ajustados 

através da utilização do método de Newey e West (1987).  

TABELA I  

ESTIMATIVAS DE SELETIVIDADE NOS MODELOS DE DESEMPENHO GLOBAL 

 

TABELA II   

TABELA RESUMO DO NÚMERO DE ESTIMATIVAS DE DESEMPENHO GLOBAL 

 

 

 

 

Alfa de Jensen  Modelo multifatorial (FF+C) 

Desempenho 

Global  

Risco Sistemático Modelo Desempenho 

Global 

Risco Sistemático Modelo 

αp (%) βp R
2
 aj. αp (%) βp R

2
 aj. 

FAN 
Média  -0,292 1,046 0,918 -0,379 1,017 0,932 

Desvio Padrão 0,002 0,037 0,013 0,002 0,038 0,015 

FUE 
Média  -0,402 1,070 0,855 -0,358 0,960 0,889 

Desvio Padrão 0,001 0,070 0,084 0,001 0,098 0,078 

FAI 
Média  -0,202 1,058 0,541 -0,282 1,034 0,719 

Desvio Padrão 0,005 0,234 0,118 0,004 0,240 0,166 

Modelo condicional Modelo condicional multifatorial 

Desempenho 

Global 

Risco Sistemático Modelo Desempenho 

Global 

Risco Sistemático Modelo 

αp (%) βp R
2
 aj. αp (%) βp R

2
 aj. 

FAN 
Média  -0,471 1,061 0,921 -0,400 1,024 0,949 

Desvio Padrão 0,001 0,034 0,014 0,002 0,039 0,021 

FUE 
Média  -0,289 1,062 0,853 -0,141 0,981 0,900 

Desvio Padrão 0,001 0,070 0,091 0,002 0,068 0,087 

FAI 
Média  -0,254 1,037 0,582 -0,245 0,964 0,722 

Desvio Padrão 0,007 0,216 0,113 0,006 0,202 0,182 

 
Alfa de Jensen Modelo multifatorial (FF+C) 

 
Total Significativos (10%) Total Significativos (10%) 

Alfas nº % nº % nº % nº % 

Positivos 5 16% 0 0% 4 13% 0 0% 

Negativos 26 84% 15 58% 27 87% 17 63% 

Total 31 100% 15 48% 31 100% 17 55% 

Média Global -0,313 %/ mês 
 

-0,338 %/ mês  

 Modelo condicional  Modelo condicional multifatorial  

 Total Significativos (10%) Total Significativos (10%) 

Alfas nº % nº % nº % nº % 

Positivos 5 16% 1 20% 10 32% 1 10% 

Negativos 26 84% 11 42% 21 68% 6 29% 

Total 31 100% 12 39% 31 100% 7 23% 

Média Global -0,319 %/ mês   -0,233 %/ mês 
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No período considerado, a medida de Jensen revela um desempenho bastante fraco da 

maioria dos fundos, sendo as estimativas médias de αp negativas para as 3 categorias de 

fundos (Tabela I) e apresentando uma média global de -0,313%/mês, com 15 fundos a 

apresentarem desempenhos significativamente negativos (Tabela II). Os níveis de risco 

sistemático são elevados (Tabela I) e apresentam um beta médio de 1,06, com a 

generalidade dos fundos a apresentar betas ofensivos (β > 1). 

A categoria de FAN registou uma média global de -0,292%/mês. O coeficiente de 

determinação ajustado (R
2
 aj.) apresenta na maioria dos fundos valores superiores a 

90%, sugerindo que a regressão explica com elevada precisão os retornos dos fundos.  

No caso dos FUE o desempenho foi, em média, negativo (-0,402%/mês), apresentando 

o R
2 

aj. valores superiores a 80% para a maioria dos fundos. Os resultados sugerem a 

existência de um distance effect, ou seja, os gestores que investem no mercado local 

obtêm melhores desempenhos do que os que investem no mercado europeu, o que é 

consistente com os resultados de Cortez e Leite (2006) e Coval e Moskowitz (2001). 

Esta evidência pode ser explicada pelo facto de os gestores que investem no mercado 

local tendem a ter vantagens em termos de obtenção de informação, o que faz com que 

apresentem desempenho superior. Para além disto, os FUE assumem níveis de risco 

superiores, quer específico (pois têm um número muito elevado de ações nas quais 

podem investir), quer sistemático. O facto dos FUE serem relativamente mais 

agressivos, com um beta médio de 1,07, pode ser uma das causas do seu pior 

desempenho no período em análise, uma vez que embora a sua maior agressividade lhes 

possa possibilitar obter maiores ganhos em situações de bull market, aquando da crise 

financeira, com as principais bolsas mundiais a desvalorizarem, isto poderá ter gerado 

perdas superiores para as suas carteiras. 



Liliana Garcia                                  Seleção de títulos e timing em fundos acionistas portugueses 

22 
 

Na categoria de FAI, a qualidade da regressão diminui ligeiramente, oscilando o seu R
2
 

aj. entre 40% a 80%. Os casos em que o R
2
 aj. é ligeiramente baixo, podem dever-se ao 

facto de o benchmark utilizado, não ser o mais adequado na explicação dos retornos dos 

fundos. Uma vez que nesta categoria temos fundos que investem em diversos mercados 

mundiais, seria necessário possuir um índice que tivesse na sua constituição títulos de 

todos esses mercados. Como o MSCI World Index TR contém sobretudo índices dos 

países industrializados, os FAI que investem sobretudo nos mercados emergentes não 

conseguem ser explicados com precisão por este índice. Seria ainda de esperar que os 

FAI apresentassem um distance effect tal como os FUE. Porém, as estimativas obtidas 

posicionam estes fundos como sendo a categoria com o melhor desempenho global 

médio (-0,202%/mês), o que se deveu ao bom desempenho dos fundos que investem nos 

mercados emergentes, onde as taxas de crescimento real das economias foram 

relativamente superiores e os efeitos da crise tiveram menor impacto.  

Relativamente à medida de Jensen (regressão 1), o poder explicativo do modelo de 

Fama e French e Carhart (FF+C), obtido através da regressão 2, é ligeiramente mais 

elevado em todas as categorias, sendo esta melhoria mais acentuada na classe de FAI 

(Tabela I). A melhoria evidenciada seria de esperar, dado que foram adicionadas mais 

três variáveis explicativas dos retornos ao modelo, mostrando que os três fatores 

adicionados são variáveis importantes na explicação dos retornos dos fundos. Na 

generalidade, os fundos em análise possuem um desempenho inferior, quando ajustados 

ao fator de risco sistemático e aos outros fatores, sendo a média global de seletividade 

do modelo de FF + C (-0,338%) ligeiramente inferior à do modelo de Jensen (-0,313%), 

o que é consistente com Carhart (1997). Da amostra global, 17 fundos revelaram-se 

desempenhos significativamente negativos (Tabela II). No contexto de FF+C, não se 
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verifica a existência de um distance effect, apresentando os FAN o pior desempenho 

médio global. Quando considerados outros fatores de risco, os gestores que investem no 

mercado local, apesar de terem vantagens em termos de obtenção de informação, 

parecem não ter beneficiado desse facto de forma a obterem desempenhos superiores. 

As estimativas de seletividade anteriores foram obtidas no contexto da 

incondicionalidade, por não considerarem algumas variáveis acerca do estado da 

economia - uma dividend yield (DIV), um indicador das taxas de juro de curto prazo 

(EUR) e um indicador do declive da estrutura temporal de taxas de juro (TERM) - na 

estimação do risco e rendibilidades e assumirem que estes se mantêm constantes ao 

longo do tempo.  

Para aplicar a metodologia condicional, primeiramente, foi efetuada uma análise da 

significância das variáveis de informação (EUR, TERM e DIV), através de regressões 

simples e múltiplas (Tabela I do anexo A6). A nível individual, quase todas as variáveis 

são significativas na explicação das rendibilidades em excesso dos 3 índices (com 

exceção da variável EUR no caso do PSI 20 TR). Nas regressões múltiplas a 

significância das variáveis é mais reduzida (apenas significativa a variável DIV). 

Quando testamos a significância conjunta dos coeficientes é possível, rejeitar a hipótese 

nula de que os coeficientes das variáveis condicionais sejam conjuntamente iguais a 

zero, para um nível de significância de 5%, para qualquer um dos índices de mercado, o 

que parece indicar que as rendibilidades (em excesso) esperadas para o mercado variam 

ao longo do tempo com as variáveis de informação pública, motivando e justificando o 

uso de modelos de avaliação do desempenho condicionais.  
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No entanto, as variáveis como as taxas de juro de curto prazo ou as taxas de crescimento 

dos dividendos tendem a evidenciar elevados coeficientes de correlação, i.e., são 

geralmente regressores persistentes, como sustentam Ferson, Sarkissian e Simin (2003), 

devendo-se tratar econometricamente estas variáveis nos modelos de avaliação, de 

forma a evitar o surgimento de regressões espúrias. As 3 variáveis possuem elevadas 

correlações entre si (tabela I do anexo A4) e todas as séries utilizadas apresentam 

coeficientes de correlação de 1.ª ordem muito elevados, que variam entre 91% e 99%. 

Quando testamos a estacionaridade destas séries, não é rejeitada a hipótese de existência 

de uma raiz única, concluindo-se que as séries não são estacionárias. Para eliminar os 

possíveis efeitos causadas por regressões espúrias, as variáveis de informação foram 

sujeitas a um processo estocástico de remoção da tendência, stochastic detrending, 

como sugerido por Ferson, Sarkissian e Simin (2003), que consistiu em subtrair às 

variáveis uma média móvel dos valores registados nos 12 meses precedentes, de forma a 

diminuir a persistência do regressor alterado, e conduzindo a autocorrelações 

ligeiramente mais baixas, o que pode verificar-se nos novos valores obtidos para as 

estatísticas das variáveis condicionais detrended (tabela I do anexo A5). Os coeficientes 

de correlação de 1.ª ordem das três séries diminuíram para valores compreendidos entre 

88% e 97%, passando a denotar-se muito poucos indícios de não estacionaridade. As 

correlações entre as variáveis melhoram, sendo relevante efetuar uma nova análise à 

significância estatística das variáveis condicionais (tabela I do anexo A7). Verifica-se 

que a utilização de variáveis condicionais detrended compromete a significância 

estatística e algumas das variáveis que eram significativas deixam de o ser, sendo aqui 

os valores dos R
2
 ajustados muito fracos. Na regressão múltipla, nenhuma das três 

variáveis é estatisticamente significativa a 5% e, pode-se aceitar, para o mesmo nível de 
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significância, no caso do MSCI Europe TR e MSCI World TR, a hipótese nula do teste 

de Wald de que as variáveis são conjuntamente iguais a zero. 

Com a introdução das variáveis condicionais (regressão 6), todas as categorias de 

fundos continuam a apresentar estimativas de seletividade negativas (Tabela I), 

registando uma média global de -0,319%/mês (Tabela II), ligeiramente inferior à média 

obtida através da medida de Jensen (-0,313%/mês). A maioria dos fundos apresentou 

estimativas de desempenho inferiores às obtidas através da versão incondicional deste 

modelo e 11 fundos apresentaram desempenhos significativamente negativos, com 

apenas 1 a denotar capacidade de seletividade, evidenciando que os gestores não 

possuem capacidades de seleção. Neste contexto, não se verificou a existência de um 

distance effect e os FAN apresentaram-se, em média, relativamente mais agressivos, o 

que pode ser uma das causas do seu pior desempenho.  

Os modelos condicionais permitem ainda averiguar se o desempenho do gestor e o risco 

assumido na gestão das suas carteiras se alteraram de acordo com as variáveis de 

informação económicas. Se isto ocorrer estaremos na presença de alfas e betas variáveis 

ao longo do tempo. No modelo condicional de desempenho global, 16% (26%) dos 

fundos denotam a existência de alfas (betas) variáveis ao longo do tempo (Tabela I do 

Anexo A10). A variável EUR apresenta-se como relevante na variação temporal dos 

alfas e a variável DIV na variação temporal dos alfas e betas. Os resultados do Wald 

test, permitem rejeitar a hipótese dos coeficientes dos alfas e betas condicionais serem 

conjuntamente iguais a zero, a um nível de significância de 10%, para 39% dos fundos, 

i.e., em 39% dos fundos os alfas e betas variaram ao longo do tempo. Os resultados 

obtidos apresentam pouca evidência da existência de alfas variáveis ao longo do tempo, 

i.e., as variáveis económicas utilizadas não se demonstram úteis na seleção de fundos 
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com desempenhos superiores. No entanto, existe alguma evidência de betas variáveis, 

i.e., as três variáveis de informação em conjunto contribuem para a variação temporal 

do risco. Contrariamente a Christopherson, Ferson e Glassman (1998), a introdução da 

condicionalidade ao nível dos alfas não teve um impacto significativo nos resultados do 

modelo, uma vez que poucos se revelaram significativos. Porém, os resultados aqui 

obtidos são consistentes com os de outros estudos sobre o mercado português, 

nomeadamente, Leite e Cortez (2006) e Leite, Cortez e Armada (2009). 

No modelo condicional multifatorial (regressão 7), o poder explicativo é ligeiramente 

mais elevado em todas as categorias, face ao modelo condicional unifator (regressão 6). 

A introdução de novos fatores melhorou as estimativas médias da componente 

seletividade em todas as categorias (Tabela I). Porém, os resultados sugerem a 

inexistência de capacidades de seletividade (Tabela II), com uma média global de -

0,233%/mês, superior à do seu correspondente modelo unifatorial (-0,319%/mês), 

apresentando 6 fundos capacidades significativamente negativas de seletividade, 1 

fundo capacidades positivas e sendo as restantes estimativas neutras, corroborando com 

os resultados de Leite, Cortez e Armada (2009). Os resultados aqui obtidos não sugerem 

a existência de um distance effect. Neste contexto (Tabela I do Anexo A11), 10% dos 

fundos denotam a existência de alfas variáveis. Quanto aos betas, 45%, 29%, 16% e 

16% dos fundos evidenciaram betas variáveis quanto ao fator mercado, dimensão, book-

to-market e momentum, respetivamente e cerca de 52% dos fundos apresentaram alfas e 

betas variáveis relativamente aos 4 fatores do modelo, como em Leite, Cortez e Armada 

(2009). A variável DIV apresentou-se como relevante na variação temporal dos alfas e 

beta de mercado. As variáveis EUR e TERM para os betas relacionados com o fator 

dimensão e momentum e a variável EUR para o fator book-to-market. 
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Os resultados no contexto dos modelos de desempenho global sugerem que os gestores 

possuem diminutas capacidades de seletividade, estando em conformidade com a 

maioria dos estudos empíricos nesta área (em Portugal e a nível internacional) que apoia 

a Hipótese de Eficiência dos Mercados (HEM). 

 

4.2 Modelos de Timing  

De acordo com os resultados da Tabela V, considerando o modelo de HM (regressão 

10), não foi observada a capacidade de seletividade (média global -0,246%/mês), nem 

de timing (média global -0,046). Na componente seletividade, 7 fundos apresentam 

significância estatística negativa e na componente timing apesar de 15 fundos 

apresentarem um gama positivo nenhum foi significativo, havendo evidência de timing 

negativo para 1 fundo.  

Diversos estudos apontam ainda a existência de uma correlação negativa entre as 

componentes timing e seletividade, designadamente, Henriksson (1984) e Romacho e 

Cortez (2005), sugerindo que há um trade-off entre as capacidades de seletividade e 

timing e que os gestores se especializam apenas numa componente. Podemos observar 

uma clara correlação negativa entre as duas componentes, em termos globais -0,810 e 

em termos individuais -0,462 para os FAN, -0,889 para os FUE e -0,747 para os FAI, 

indicando que os gestores que demonstram capacidades de seletividade não o 

conseguem para atividades de timing e vice-versa, o que sugere que, os gestores de 

fundos concentram sobretudo os seus esforços numas das componentes ao invés das 

duas em simultâneo. À medida que os fundos se internacionalizam o coeficiente de 

correlação torna-se mais negativo, sendo os gestores de FUE os que parecem estar mais 

interessados na especialização numa das componentes. 
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TABELA III  

ESTIMATIVAS DE SELETIVIDADE E TIMING NO MODELO DE HM 

HM  HM multifatorial 

Seletividade Risco 

Sistemático 

Timing Modelo Seletividade Risco 

Sistemático 

Timing Modelo 

αp  (%) βp γp R
2
 aj. αp  (%) βp γp R

2
 aj. 

F

A

N 

Média  -0,412 1,025 0,060 0,918 -0,423 1,009 0,022 0,932 

Desvio 
Padrão 

0,002 0,055 0,068 0,013 0,002 0,055 0,076 0,015 

F

U

E 

Média  -0,406 1,069 0,002 0,854 -0,173 0,994 -0,098 0,891 

Desvio 
Padrão 

0,003 0,101 0,208 0,084 0,005 0,119 0,236 0,075 

F

A

I 

Média  0,094 1,135 -0,186 0,592 -0,538 0,972 0,162 0,717 

Desvio 
Padrão 

0,006 0,278 0,162 0,120 0,004 0,226 0,087 0,169 

HM condicional  HM condicional multifatorial 

Seletividade Risco 

Sistemático 

Timing Modelo Seletividade Risco 

Sistemático 

Timing Modelo 

αp  (%) βp γp R
2
 aj. αp  (%) βp γp R

2
 aj. 

F

A

N 

Média  -0,679 1,021 0,192 0,921 -0,319 1,038 -0,042 0,949 

Desvio 
Padrão 

0,002 0,057 0,226 0,013 0,002 0,065 0,121 0,021 

F

U

E 

Média  -0,454 1,030 0,104 0,853 -0,182 0,972 0,026 0,903 

Desvio 
Padrão 

0,004 0,131 0,259 0,088 0,007 0,169 0,404 0,077 

F

A

I 

Média  0,138 1,130 -0,283 0,580 -0,347 0,940 0,075 0,724 

Desvio 
Padrão 

0,007 0,250 0,267 0,112 0,003 0,216 0,403 0,180 
 

 

TABELA IV  

ESTIMATIVAS DE SELETIVIDADE E TIMING NO MODELO DE TM 

TM  TM multifatorial 

Seletividade Risco Sistemático Timing Modelo Seletividade Risco 

Sistemático 

Timing Modelo 

αp  (%) βp γp R
2
 aj. αp  (%) βp γp R

2
 aj. 

F

A

N 

Média  -0,441 1,080 0,477 0,920 -0,446 1,036 0,238 0,933 

Desvio 
Padrão 

0,001 0,031 0,291 0,012 0,001 0,034 0,311 0,014 

F

U

E 

Média  -0,313 1,058 -0,393 0,855 -0,166 0,926 -0,759 0,893 

Desvio 
Padrão 

0,002 0,068 0,542 0,085 0,003 0,118 0,988 0,076 

F

A

I 

Média  0,033 1,029 -1,356 0,594 -0,350 1,045 0,398 0,717 

Desvio 
Padrão 

0,005 0,225 0,923 0,119 0,003 0,249 0,742 0,168 

TM condicional  TM condicional multifatorial 

Seletividade Risco Sistemático Timing Modelo Seletividade Risco 

Sistemático 

Timing Modelo 

αp  (%) βp γp R
2
 aj. αp  (%) βp γp R

2
 aj. 

F

A

N 

Média  -0,660 1,113 0,733 0,926 -0,410 1,027 0,035 0,949 

Desvio 
Padrão 

0,001 0,035 0,364 0,011 0,002 0,039 0,411 0,020 

F

U

E 

Média  -0,238 1,047 -0,283 0,853 -0,038 0,955 -0,651 0,905 

Desvio 
Padrão 

0,002 0,057 1,075 0,091 0,004 0,095 1,906 0,079 

F

A

I 

Média  0,090 0,991 -1,775 0,630 -0,241 0,963 -0,037 0,773 

Desvio 
Padrão 

0,006 0,203 1,520 0,150 0,004 0,240 2,446 0,096 
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TABELA V 

TABELA RESUMO DO NÚMERO DE ESTIMATIVAS DE SELETIVIDADE E TIMING DE HM 

 
 

Total 
Significativos 

(10%) 

 
Total 

Significativos 

(10%) 

 

 

HM 

Alfas nº % nº % Gamas nº % nº % 

Positivos 6 19% 0 0% Positivos 15 48% 0 0% 

Negativos 25 81% 7 28% Negativos 16 52% 1 6% 

Total 31 100% 7 23% Total 31 100% 1 3% 

Média Global -0,246 %/ mês 
 

Média Global -0,046  

   

 

HM 

multifatorial 

Alfas nº % nº % Gamas nº % nº % 

Positivos 6 19% 0 0% Positivos 15 48% 1 7% 

Negativos 25 81% 9 36% Negativos 16 52% 3 19% 

Total 31 100% 9 29% Total 31 100% 4 13% 

Média Global -0,254 %/ mês   Média Global 0,013 

 
 

 

HM 

condicional 

Alfas nº % nº % Gamas nº % nº % 

Positivos 6 19% 0 0% Positivos 18 58% 2 11% 

Negativos 25 81% 8 32% Negativos 13 42% 0 0% 

Total 31 100% 8 26% Total 31 100% 2 6% 

Média Global -0,341 %/ mês 
 

Média Global -0,001  

   

 

HM 

condicional 

multifatorial 

Alfas nº % nº % Gamas nº % nº % 

Positivos 10 32% 0 0% Positivos 16 52% 3 19% 

Negativos 21 68% 5 24% Negativos 15 48% 4 27% 

Total 31 100% 5 16% Total 31 100% 7 23% 

Média Global -0,266 %/ mês   Média Global 0,027 

 

TABELA VI  

TABELA RESUMO DO NÚMERO DE ESTIMATIVAS DE SELETIVIDADE E TIMING DE TM 

 
 

Total 
Significativos 

(10%) 

 
Total 

Significativos 

(10%) 

 

 

TM 

Alfas nº % nº % Gamas nº % nº % 

Positivos 5 16% 0 0% Positivos 7 23% 2 29% 

Negativos 26 83% 11 42% Negativos 24 77% 2 8% 

Total 31 100% 11 35% Total 31 100% 4 13% 

Média Global -0,230 %/ mês 
 

Média Global -0,507  

   

 

TM 

multifatorial 

Alfas nº % nº % Gamas nº % nº % 

Positivos 5 16% 0 0% Positivos 16 52% 2 13% 

Negativos 26 84% 15 58% Negativos 15 48% 7 47% 

Total 31 100% 15 38% Total 31 100% 9 29% 

Média Global -0,289 %/ mês   Média Global 0,161 

 

 

TM 

condicional 

Alfas nº % nº % Gamas nº % nº % 

Positivos 7 23% 0 0% Positivos 14 45% 6 43% 

Negativos 24 77% 11 46% Negativos 17 55% 0 0% 

Total 31 100% 11 35% Total 31 100% 6 19% 

Média Global -0,228 %/ mês 
 

Média Global -0,535  

   

 

TM 

condicional 

multifatorial 

Alfas nº % nº % Gamas nº % nº % 

Positivos 14 45 % 0 0% Positivos 16 52% 2 13% 

Negativos 17 55% 9 53% Negativos 15 48% 6 40% 

Total 31 100% 9 29% Total 31 100% 8 26% 

Média Global -0,188 %/ mês   Média Global -0,298 
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Comparando os resultados obtidos para o alfa de Jensen e para o alfa de HM, ao 

incorporar a componente timing, a média global desta componente teve um aumento de 

-0,313% para -0,246%, ou seja, ao não incorporar a componente timing, o modelo de 

Jensen subestimou a capacidade de seletividade do gestor (Tabelas II e V). De facto, 

uma vez que o gestor não demonstrou capacidades de timing e como os efeitos desta 

capacidade não foram tidos em consideração, esta capacidade negativa enviesou 

negativamente a estimativa do alfa de Jensen. A componente timing obteve uma média 

global de -0,046, o que sugere que, em média, esta capacidade contribuiu negativamente 

para a rendibilidade do fundo. No modelo de Jensen, esta capacidade negativa de timing 

agravou as rendibilidades negativas associadas às capacidades de seleção do gestor, e 

por isso, o alfa de Jensen revelou-se mais negativo. Neste sentido, os resultados 

corroboram com uma parte substancial dos estudos, nomeadamente, os de Henriksson 

(1984) e Chang e Lewellen (1984), pois a tendência é de a medida de Jensen subestimar 

a contribuição da seletividade para o desempenho global, refletindo um valor em média 

negativo para a componente timing no modelo de HM.  

De acordo com os resultados do modelo de TM (Tabela IV e VI), obtidos através da 

regressão 8, não foi observada a capacidade de seletividade (média global -

0,230%/mês), apresentando 11 fundos significância estatística negativa quanto a esta 

componente. A componente timing também demonstrou a inexistência desta capacidade 

(média global -0,507), tendo apenas 2 fundos demonstrado capacidades de timing 

positivas e 2 negativas (Tabela VI). Em termos gerais, os resultados obtidos no contexto 

do modelo de TM são bastante similares aos obtidos pelo método de HM (a nível das 

estimativas de seletividade e timing, risco sistemático, valor médio do coeficiente de 

determinação) - Tabelas III e IV. Ao aplicar os modelos de TM e de HM, verifica-se 
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que os gestores portugueses não possuem capacidades de seletividade nem de timing, 

sendo que os resultados encontrados estão de acordo com os artigos dos próprios 

autores desses dois modelos, que não encontraram evidências de timing na maioria dos 

fundos analisados
3
.  

Nos modelos multifatoriais de timing (Tabelas V e VI), verifica-se uma ligeira diferença 

ao analisar a componente timing. O modelo de TM (regressão 9) possui uma média 

global negativa (-0,161), enquanto o modelo de HM (regressão 11) regista uma média 

positiva (0,013). O beta médio é cerca de 0,99 em ambos os modelos de timing 

multifator, diminuindo face aos modelos em que se considera apenas o fator risco de 

mercado, tal como em Carhart (1997). No modelo multifator de TM observamos 9 

estimativas de timing significativas, das quais 7 negativas e 2 positivas (Tabela VI). No 

modelo de HM, verificam-se apenas 4 estimativas de timing significativas, 3 negativas e 

1 positiva (Tabela V). Sendo a maioria das estimativas de seletividade e timing 

negativas ou neutras, conclui-se a não evidência de seletividade e timing no contexto 

multifatorial, como em Leite, Cortez e Armada (2009). Para além disto, a existência de 

correlação negativa entre as duas componentes de desempenho (-0,45), reforça a tese de 

que os gestores se concentram apenas numa das atividades, como em Henriksson (1994) 

e Romacho e Cortez (2005). 

Os resultados do modelo condicional de HM (regressão 14) sugerem também a 

inexistência da capacidade de seletividade (média global -0,314%/mês), apresentando 8 

fundos significância negativa (Tabelas V). As estimativas de seletividade, face à versão 

incondicional, melhoram apenas na categoria de FAI, devido ao bom desempenho dos 

                                                             
3 Treynor e Mazuy (1966) encontraram a capacidade de market timing para apenas um fundo, numa 

análise de 57 fundos mútuos, e Henriksson e Merton (1981) para três, numa análise de 116 fundos. 
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fundos pertencentes aos mercados emergentes (Tabela III). A componente timing 

demonstrou a inexistência desta capacidade (média global de -0,001), manifestando uma 

ligeira melhoria face ao modelo incondicional de HM (Tabela V). Apesar de 18 fundos 

apresentarem timing positivo, apenas 2 foram significativos (na categoria FUE), sendo 

as restantes estimativas neutras. Verifica-se também aqui a existência de correlação 

negativa entre timing e seletividade (-0,66). 

Os resultados obtidos no contexto condicional do modelo de TM (regressão 12) são 

bastante similares aos obtidos pelo método de HM (a nível das estimativas de 

seletividade e timing, risco sistemático, valor médio do coeficiente de determinação) -

Tabelas III e IV - e sugerem que não foi observada a capacidade de seletividade (média 

global -0,228%%/mês), apresentando 11 fundos significância estatística negativa 

(Tabela VI). Demonstra-se também a inexistência da capacidade de timing (média 

global -0,534). Com este modelo, 14 fundos apresentaram gama positivo, e foi 

observada a capacidade de timing para 6 fundos, sendo 5 deles da categoria FAN, o que 

parece indicar que os seus gestores apesar do fraco desempenho a nível de seletividade, 

denotam alguns resultados positivos a nível de timing. Ainda assim, a maioria das 

estimativas para ambas as componentes são estatisticamente negativas ou neutras e, na 

generalidade, os gestores parecem não demonstrar capacidades significativas de 

seletividade e timing, como em Leite, Cortez e Armada (2009).  

No contexto dos modelos de HM /TM (Tabela I do anexo A10), 16% (32%)/ 13% 

(29%) dos fundos indicam a existência de alfas (betas) variáveis no tempo. A variável 

DIV apresentou-se como relevante na variação temporal dos alfas e betas, tendo 35% 

dos fundos apresentado betas e alfas variáveis ao longo do tempo.  
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No modelo condicional multifator de TM (regressão 13), a componente timing, possui 

uma média global negativa de -0,298, enquanto o modelo de HM (regressão 15) regista 

uma média positiva de 0,027 (Tabela V e VI). Face aos modelos de TM e HM 

condicionais unifator, as estimativas de timing melhoram apenas na categoria FAI nas 

correspondentes versões multifator (Tabelas III e IV). As estimativas de seletividade, 

nos modelos de TM e HM condicionais multifator, apresentam uma média de -

0,188%/mês e de -0,266%/mês, respetivamente (Tabelas V e VI), melhorando 

ligeiramente nas categorias FAN e FUE face à versão unifator destes modelos (Tabela 

III e IV). Mais uma vez, não há evidência de capacidades de seletividade e timing, com 

a maioria das estimativas significativamente negativas ou neutras como em Leite, 

Cortez e Armada (2009). 

Nos modelos de TM (HM), apresentados na Tabela I do anexo A11, 16% (13%) dos 

fundos denotam a existência de alfas variáveis. No modelo de TM (HM), 32% (42%), 

29% (35%), 16% (16%) e 26% (16%) dos fundos apresentam betas variáveis quanto ao 

fator mercado, dimensão, book-to-market e momentum, respetivamente e cerca de 81% 

(87%) dos fundos evidenciaram alfas e betas variáveis relativamente aos 4 fatores do 

modelo. As variáveis DIV e EUR apresentaram-se como relevantes na variação 

temporal dos alfas. As variáveis TERM e DIV na variação temporal do beta de 

mercado. As variáveis EUR e TERM para os betas relacionados com o fator dimensão e 

momentum e a variável EUR para o fator book-to-market.  

A aplicação de modelos de timing, confirma as diminutas capacidades de seletividade e 

timing dos gestores de fundos acionistas portugueses, indo de encontro à HEM.  
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Conclusões 

Neste estudo, efetuou-se a avaliação do desempenho de fundos pertencentes ao mercado 

português, entre janeiro de 2005 a dezembro de 2011, utilizando modelos de 

desempenho global e de timing, nas suas versões incondicionais e condicionais 

aplicados nos contextos unifator e multifator. Os resultados sugerem que a gestão ativa 

não é capaz de gerar excessos de retornos significativamente diferentes de zero, sendo 

mais provável esses serem negativos do que positivos, indo de encontro à HEM.   

Os resultados do modelo de Jensen sugerem desempenhos negativos e a existência de 

um distance effect nas categorias de FAN e FUE. Na versão multifatorial do modelo de 

desempenho global há também evidência de desempenhos negativos, no entanto, não se 

verifica um distance effect entre categorias. Na generalidade, as estimativas de 

desempenho sofrem um ligeiro agravamento face ao modelo de Jensen, denotando-se 

um pior desempenho dos fundos quando ajustados ao risco sistemático e aos fatores de 

Fama e French e Carhart. Nos modelos de timing, há evidência de desempenhos 

negativos a nível de seletividade e a nível de timing desempenhos essencialmente 

neutros. Nas versões multifator destes modelos, as componentes de desempenho 

revelam desempenhos sobretudo negativos. Por seu turno, os modelos condicionais de 

desempenho global também evidenciam desempenhos essencialmente negativos, não 

existindo um distance effect entre categorias. Nos modelos condicionais de timing, as 

componentes de desempenho revelam desempenhos essencialmente negativos, com 

alguns (mas poucos) fundos a apresentarem timing positivo. Nos modelos condicionais 

as estimativas de desempenho denotam uma melhoria no desempenho dos fundos 

quando ajustados ao risco sistemático e aos fatores de FF+C.  

De uma maneira geral, as estimativas de desempenho pioram nos modelos condicionais 

unifatoriais de desempenho global e de timing face às suas versões incondicionais e 

melhoram nos modelos condicionais multifatoriais de desempenho global e de timing 

face às versões incondicionais. Os modelos condicionais denotam um aumento no seu 

poder explicativo e verifica-se alguma evidência de betas, mas não de alfas, variáveis ao 

longo do tempo, sobretudo em função da variável dividend yield. O aumento no poder 
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explicativo dos modelos condicionais e a melhoria no desempenho dos fundos nestes 

modelos é consistente com Ferson e Schadt (1996), apesar de no presente estudo a 

melhoria das estimativas condicionais de desempenho se ter apenas verificado no 

contexto multifator.  

A não utilização de uma amostra livre de survivorship bias, não deverá afetar 

significativamente os resultados obtidos. Os resultados de desempenho obtidos nesta 

investigação apresentaram-se bastante negativos, pelo que a consideração deste 

enviesamento no presente estudo deveria apenas atenuar os fracos desempenhos de 

seletividade e timing.  

A utilização de variáveis condicionais detrended, permitiu remover a evidência de 

variáveis de informação significativas nos modelos, sugerindo que a elevada 

significância verificada por estas variáveis na previsão das rendibilidades das ações se 

poderá dever à existência de regressões espúrias, enviesamento considerado no presente 

estudo. Uma vez que as variáveis de informação manifestam uma enorme sensibilidade 

em termos de significância ao processo de stochastic detrending, como tópico de 

investigação futura, seria relevante analisar o impacto de diferentes processos 

estocásticos de remoção de tendências nas estimativas de desempenho condicional. 

Seria também interessante aprofundar o estudo sobre a determinação das variáveis que 

efetivamente demonstram algum poder explicativo nas rendibilidades das ações a nível 

dos mercados português e europeu. Outra sugestão para investigação futura seria a 

utilização de observações diárias em vez das comumente observações mensais, visto 

que este facto pode influenciar significativamente os resultados (Bollen e Busse, 2001). 

Quanto às limitações do presente estudo pode apontar-se o facto dos resultados através 

dos modelos multifator poderem conter algum enviesamento, dado que os fatores não 

foram obtidos como sugerido por Fama e French (1993), tendo-se optado por uma 

técnica que recorreu a índices de estilo e utiliza proxies desses fatores. Desta forma, 

pode acontecer que os índices de estilo utilizados para estimar os fatores não sejam os 

mais adequados.  
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Anexos 
A 1 AMOSTRA DOS FUNDOS EM ESTUDO 

TABELA I Fundos de investimento sobreviventes a todo o período em análise 

Fundos de Ações Nacionais Fundos de ações da União Europeia, Suíça e Noruega Fundos de Ações Internacionais 

Banif Ações Portugal (BAP) Banif Euro Ações (BEA) BPI Reestruturações (BPIR) 
Barclays Premier Ações Portugal (BPAP) BBVA Bolsa Euro (BBVABE) BPN Ações Global (BPNAG) 
BPI Portugal (BPIP) BPI Euro Grandes Capitalizações (BPIEGC) Caixagest Ações Emergentes (CAEM) 
Caixagest Ações Portugal (CAP) BPI Europa (BPIE) Caixagest Ações Japão (CAJ) 
Espírito Santo Portugal Ações (ESPA) Caixagest Ações Europa (CAE) Caixagest Ações Oriente (CAO) 

Millenium Ações Portugal (MAP) Espírito Santo Ações Europa (ESAE) Espírito Santo Ações Global (ESAG) 
Santander Ações Portugal (SAP) Millenium Eurocarteira (MECART) Espírito Santo Mercados Emergentes (ESME) 
  Montepio Ações (MA) Millenium Ações Japão (MAJ) 
  Montepio Ações Europa (MAE) Millenium Mercados Emergentes (MME) 
  Montepio Capital (MC) Montepio Ações Internacionais (MAI) 

  Popular Ações (POPA)   
  Postal Ações (PA)   
  Raiz Europa (RE)   
  Santander Ações Europa (SAE)   

 

A 2 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS RETORNOS MENSAIS DOS FUNDOS ACIONISTAS PORTUGUESES 
O anexo reporta as principais estatísticas descritivas dos retornos mensais dos fundos acionistas portugueses que constituem a amostra, entre janeiro de 2005 e dezembro de 2011. Os 

valores estão expressos em percentagem (%). 

TABELA I - Estatísticas descritivas dos retornos mensais dos fundos nacionais  TABELA II - Estatísticas descritivas dos retornos mensais dos fundos internacionais 

 

 Fundos Internacionais 

 BPIR BPNAG CAEM CAJ CAO ESAG ESME MAJ MME MAI 

Média 0,338 -0,203 0,410 -0,316 0,750 -0,279 0,488 -0,427 0,538 -0,442 

Mediana 1,213 0,571 1,280 0,289 1,285 0,225 1,945 -0,118 1,278 0,484 

Desvio-

padrão 
3,672 5,208 6,617 5,350 5,564 5,040 6,908 5,248 6,908 6,062 

Variância 

da amostra 
13,483 27,123 43,787 28,625 30,962 25,399 47,720 27,538 47,720 36,751 

Curtose 4,385 4,963 3,533 3,900 3,439 7,815 4,720 3,586 4,626 8,335 

Assimetria -0,980 -0,670 -0,676 -0,454 -0,666 -1,584 -1,052 -0,382 -1,085 -1,514 

Mínimo -12,693 -19,942 -19,916 -18,063 -14,989 -22,660 -24,570 -16,443 -23,503 -28,794 

Máximo 8,008 13,629 16,603 12,000 11,224 9,245 15,980 11,610 12,321 15,800 

Observações 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Jarque Bera 20,155 19,774 7,396 5,723 6,881 116,293 25,851 3,240 25,740 131,676 

p-value JB 0,000 0,000 0,025 0,057 0,032 0,000 0,000 0,198 0,000 0,000 

 

Fundos Nacionais 

BAP BPAP BPIP CAP ESPA MAP SAP 

Média -0,430 -0,559 -0,234 -0,621 -0,358 -0,244 -0,247 

Mediana 0,388 0,414 0,111 0,146 0,747 0,180 0,771 

Desvio-padrão 6,221 6,513 6,162 6,198 6,190 6,124 6,617 

Variância da 

amostra 
38,696 42,425 37,967 38,410 38,311 37,503 43,783 

Curtose 5,020 5,321 4,362 4,578 4,115 3,590 4,445 

Assimetria -0,906 -1,057 -0,940 -0,889 -0,737 -0,721 -0,914 

Mínimo -24,088 -24,777 -20,683 -22,526 -19,122 -19,256 -21,535 

Máximo 14,295 14,301 11,803 14,529 15,846 11,671 15,136 

Observações 84 84 84 84 84 84 84 

Jarque Bera 25,774 34,508 18,865 19,786 11,947 8,487 19,006 

p-value JB 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,014 0,000 
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TABELA III - Estatísticas descritivas dos retornos mensais dos fundos da UE, suíça e noruega 

 

Fundos da UE, Suíça e Noruega 

BEA BBVABE BPIEGC BPIE CAE ESAE MECART MA MAE MC POPA PA RE SAE 

Média -0,495 -0,195 -0,031 -0,123 -0,276 -0,017 -0,066 -0,034 -0,110 -0,153 -0,261 -0,136 -0,141 -0,231 

Mediana 0,522 0,231 0,882 0,608 0,033 0,317 0,918 0,615 0,493 1,105 0,385 0,089 0,508 -0,030 

Desvio-

padrão 
5,949 5,730 5,105 5,110 5,419 6,143 5,632 5,398 5,549 6,005 5,337 5,433 4,458 5,938 

Variância da 

amostra 
35,393 32,834 26,056 26,111 29,364 37,733 31,725 29,141 30,791 36,062 28,483 29,513 19,870 35,255 

Curtose 4,908 3,933 4,068 3,967 3,914 5,258 6,473 5,088 4,824 4,297 4,295 3,936 4,515 4,809 

Assimetria -1,036 -0,770 -0,878 -0,809 -0,743 0,078 -1,275 -0,917 -0,828 -0,852 -0,894 -0,749 -0,711 -0,823 

Mínimo -22,352 -17,863 -15,567 -15,308 -15,773 -15,240 -21,117 -18,917 -17,880 -21,983 -18,805 -16,412 -13,531 -20,425 

Máximo 13,899 12,985 10,721 12,536 12,958 21,035 15,078 14,456 15,307 13,505 12,155 12,521 12,284 16,422 

Observações 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Jarque Bera 27,755 11,336 14,788 12,437 10,663 17,932 64,980 27,029 21,248 16,059 17,055 10,922 15,119 20,931 

p-value JB 0,000 0,003 0,001 0,002 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,001 0,000 

 

A 3 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS RETORNOS MENSAIS DOS ÍNDICES DE MERCADO E DA TAXA ISENTA DE RISCO 
 

O anexo reporta as principais estatísticas descritivas dos retornos mensais dos índices de mercado e da taxa isenta de risco entre janeiro de 2005 e dezembro de 2011. Os valores estão 

expressos em percentagem (%). 

TABELA I - Estatísticas descritivas dos retornos mensais dos índices de mercado e taxa isenta de risco 

 PSI 20 TR MSCI Europe TR MSCI World TR Taxa de retorno isenta de risco 

Média -0,080 0,237 0,283 0,191 

Mediana 0,510 0,980 1,115 0,176 

Desvio-padrão 5,763 4,740 4,124 0,121 

Variância da amostra 33,211 22,466 17,009 0,015 

Curtose 5,746 4,210 3,551 1,635 

Assimetria -1,148 -0,672 -0,556 0,235 

Mínimo -23,200 -13,640 -10,760 0,034 

Máximo 11,490 13,460 10,920 0,403 

Observações 84 84 84 84 

Jarque Bera 44,830 11,441 5,382 7,300 

p-value JB 0,000 0,003 0,068 0,026 
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A 4 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS 

RETORNOS MENSAIS DAS TRÊS VARIÁVEIS 

CONDICIONAIS E RESPETIVA MATRIZ DE 

CORRELAÇÕES 
 

TABELA I - Estatísticas descritivas dos retornos 

mensais das três variáveis condicionais e respetivos 

coeficientes de correlação de ordem 1, 3, 6 e 9, para o 

período de janeiro de 2005 a dezembro de 2011. Os 

valores estão expressos em percentagem (%).  

A 5 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS 

RETORNOS MENSAIS DAS TRÊS VARIÁVEIS 

CONDICIONAIS DETRENDED E RESPETIVA 

MATRIZ DE CORRELAÇÕES 
TABELA I - Estatísticas descritivas dos retornos 

mensais das três variáveis condicionais detrended 

(TERM*, EUR*, DIV*) e respetivos coeficientes de 

correlação de ordem 1, 3, 6 e 9, para o período de janeiro 

de 2005 a dezembro de 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 6 REGRESSÕES SIMPLES E MÚLTIPLAS COM AS TRÊS VARIÁVEIS CONDICIONAIS 
 

Nas regressões simples, a variável dependente é a rendibilidade em excesso do mercado e a variável independente cada uma 

das 3 variáveis condicionais, desfasadas 1 mês. Nas regressões múltiplas a rendibilidade em excesso do mercado será a 

variável dependente numa regressão que terá as 3 variáveis condicionais como variáveis independentes, desfasadas 1 mês. 

Os asteriscos identificam os coeficientes estatisticamente significativos para os níveis de significância de 1% (***), 5% (**) 

e 10% (*), tendo os erros das estimativas sido ajustados segundo o método de Newey e West. Wald representa o valor de 

probabilidade da estatística qui-quadrado (χ
2
) do teste de Wald para a hipótese nula de que os coeficientes da regressão são 

conjuntamente iguais a zero. 

TABELA I – Regressões simples e múltiplas com as três variáveis condicionais 
 Variáveis PSI20 TR MSCI Europe TR MSCI World TR 

DIV             

Coef. -1,285   -1,087 

 

-0,866   

t-stat -3,312 *** -2,615 ** -2,829 *** 

R
2
 aj. 0,143   0,149   0,122   

EUR     

  

    

Coef. -0,844   -1,201 

 

-1,148   

t-stat -1,607   -2,892 *** -3,496 *** 

R
2
 aj. 0,034   0,123 

 

0,151   

TERM             

Coef. 1,365   1,742 

 

1,585   

t-stat 1,908 * 2,867 *** 3,280 *** 

R
2 

aj. 0,047   0,128   0,141   

DIV     

  

    

Coef. -1,202   -0,768 

 

-0,531   

t-stat -2,570 ** -1,748 * -1,685 * 

EUR     

  

    

Coef. 0,238   -0,541 

 

-0,880   

t-stat 0,269   -0,812 
 

-1,325   
TERM     

  

    

Coef. 0,576   0,320 

 

-0,068   

t-stat 0,442   0,305 

 

-0,066   

R
2 

aj. 0,123   0,168 

 

0,198   

Wald 0,009   0,009   0,002   
 

 

TERM EUR DIV 

 Média 0,898 2,516 3,629 

 Mediana 0,997 2,139 2,970 

 Máximo 2,580 5,113 8,660 

 Mínimo -1,233 0,645 2,140 

 Desvio Padrão 1,022 1,459 1,754 

Variância da amostra 1,045 2,129 3,077 

 Assimetria -0,118 0,363 1,737 

 Curtose 2,026 1,736 4,900 

 Jarque-Bera 3,510 7,436 5,485 

p-value JB 0,173 0,024 0,000 

 Observações 84 84 84 

ρ1 0,971 0,986 0,906 

ρ3 0,844 0,920 0,709 

ρ6 0,612 0,772 0,335 

ρ9 0,403 0,598 0,02 

  TERM EUR DIV 

TERM 1     

EUR -0,922 1   

DIV -0,536 0,483 1 

  TERM* EUR* DIV* 

 Média 0,000 0,000 0,000 

     Mediana -0,249 0,304 0,072 

 Máximo 2,130 0,861 5,381 

 Mínimo -1,303 -2,628 -5,088 

 Desvio Padrão 0,835 0,963 1,808 

 Assimetria 1,228 -1,561 -0,024 

 Curtose 3,674 4,137 5,450 

 Jarque-Bera 19,195 32,676 17,755 

p-value JB 0,000 0,000 0,000 

 Observações 71 71 71 

ρ1 0,943 0,972 0,883 

ρ3 0,707 0,822 0,608 

ρ6 0,334 0,519 0,083 

ρ9 0,068 0,24 -0,298 

TABELA II - Matriz de correlações entre 

as variáveis condicionais detrended 

  TERM* EUR* DIV* 

TERM 1     

EUR -0,895 1   

DIV -0,546 0,647 1 

TABELA II - Matriz de correlações entre as 

variáveis condicionais 
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A 7 REGRESSÕES SIMPLES E MÚLTIPLAS COM AS TRÊS VARIÁVEIS CONDICIONAIS 

DETRENDED 
 

Nas regressões simples, a variável dependente é a rendibilidade em excesso do mercado e a variável independente cada uma 

das 3 variáveis condicionais detrended, desfasadas 1 mês. Nas regressões múltiplas a rendibilidade em excesso do mercado 

será a variável dependente numa regressão que terá as 3 variáveis condicionais detrended, desfasadas 1 mês, como variáveis 

independentes. Todas as variáveis condicionais utilizadas são variáveis de média zero. Os asteriscos identificam os 

coeficientes estatisticamente significativos para os níveis de significância de 1% (***), 5% (**) e 10% (*), tendo os erros 

das estimativas sido ajustados segundo o método de Newey e West. Wald representa o valor de probabilidade da estatística 

qui-quadrado (χ
2
) do teste de Wald para a hipótese nula de que os coeficientes da regressão são conjuntamente iguais a zero. 

 

TABELA I – Regressões simples e múltiplas com as três variáveis condicionais detrended 

Variáveis PSI20 TR MSCI Europe TR MSCI World TR 

DIV             

Coef. -0,894   -0,548   -0,436   

t-stat -2,421 ** -1,336   -1,297   

R
2
 aj. 0,055   0,025   0,019   

EUR             

Coef. -1,346   -1,235   -1,041   

t-stat -2,000 ** -1,929 * -2,065 ** 

R
2
 aj. 0,030   0,056   0,039   

TERM             

Coef. 1,598   1,324   1,018   

t-stat 2,383 ** 1,890 * 1,665   

R
2
 aj. 0,033   0,034   0,024   

DIV             

Coef. -0,775   -0,219   -0,126   

t-stat -1,466   -0,545   -0,360   

EUR             

Coef. 0,622   -0,721   -1,074   

t-stat 0,444   -0,527   -0,915   

TERM             

Coef. 1,324   0,320   -0,239   

t-stat 1,006   0,208   -0,164 ** 

R
2
 aj. 0,037   0,018   0,013   

Wald 0,033   0,242   0,224   

 
A 8 ESTIMAÇÃO DOS FATORES DO MODELO DE FAMA E FRENCH E CARHART 

Na estimação dos fatores do modelo de FF e Carhart teve-se por base a metodologia proposta por Fama e French 

(1996, 1998) e por Faff (1999) que recorre aos índices de estilo para determinar as proxies dos fatores do modelo. 

Como no estudo são considerados fundos portugueses que atuam em três mercados distintos (nacional, europeu e 

internacional) utilizaram-se os índices de estilo produzidos e divulgados pela MSCI. 
 

TABELA I - Índices de estilo produzidos e divulgados pela MSCI 

Portugal União Europeia Internacional 
Portugal Small Cap Value Europe Small Cap Value The World Small Cap Value 

Portugal Small Cap Growth Europe Small Cap Growth The World Small Cap Growth 

Portugal Large Cap Value Europe Large Cap Value The World Large Cap Value 

Portugal Large Cap Growth Europe Large Cap Growth The World Large Cap Growth 
 

 
A 9 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS E CORRELAÇÕES ENTRE AS PROXIES DOS FATORES DO 

MODELO DE FF E CARHART (MERCADO, SMB, HML E WML), POR CATEGORIA DE FUNDOS 

 

TABELA I - Matrizes de correlação entre as proxies do modelo de FF+C, por categoria de fundos 

 Portugal União Europeia Internacional 

Rm SMB HML WML Rm SMB HML WML Rm SMB HML WML 

Rm 1    1     1    

SMB 0,1816 1   0,3901 1   0,4859 1   

HML 0,1112 -0,3643 1  0,4862 0,1551 1  0,0661 -0,1280 1  

WML -0,0075 0,3562 - 0,8147 1 -0,5627 -0,2066 -0,9217 1 0,0703 -0,0277 0,1533 1 
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TABELA II - Estatísticas descritivas dos fatores de risco, para o período compreendido entre janeiro de 2005 e dezembro de 2011. Os valores estão expressos em percentagem (%). 

 Fundos Nacionais Fundos da UE, Suíça e Noruega Fundos Internacionais 

Rm-rf SMB HML WML Rm-rf SMB HML WML Rm-rf SMB HML WML 

Média -0,271 0,860 0,209 0,565 0,046 0,169 -0,255 0,229 0,092 0,195 -0,092 0,011 

Mediana 0,324 0,023 0,188 -0,246 0,721 0,320 -0,247 0,224 0,870 0,039 -0,159 -0,213 

Desvio-padrão 5,785 7,560 7,046 6,960 4,778 2,630 1,925 2,179 4,166 1,793 1,640 2,002 

Variância da 

amostra 

33,470 57,146 49,643 48,437 22,825 6,915 3,704 4,749 17,356 3,216 2,689 4,009 

Curtose 5,835 14,724 28,863 21,768 4,251 5,137 8,821 5,955 3,570 3,676 4,416 3,292 

Assimetria -1,163 2,426 -3,486 2,827 -0,675 -0,575 1,281 -0,579 -0,564 -0,189 0,153 0,161 

Mínimo -23,599 -11,935 -48,197 -19,401 -14,047 -10,075 -4,806 -8,586 -11,163 -5,646 -4,722 -5,254 

Máximo 11,409 44,112 23,060 45,062 13,379 6,757 8,743 5,637 10,834 5,068 4,933 5,337 

Contagem 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Jarque Bera 47,080 563,466 2511,260 1344,760 11,858 20,609 141,542 35,259 5,587 2,097 7,347 0,662 

p-value JB 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,061 0,350 0,025 0,718 

 

A 10 NÚMERO DE ESTIMATIVAS DE ALFAS (W1), BETAS (W2) E ALFAS E BETAS (W3) VARIÁVEIS E NÃO VARIÁVEIS NO TEMPO 

O anexo reporta o número de estimativas das estatísticas Wald , que representa os valores de probabilidade (ajustados segundo o método de Newey West), da estatística qui-quadrado do teste de Wald para a 

hipótese nula  que os coeficientes dos alfas condicionais (W1), betas de mercado condicionais (W2), e alfas e betas condicionais (W3) serem, respetivamente, conjuntamente iguais a zero (i.e., serem contantes) 
 

TABELA I - Número de estimativas de alfas (W1), betas (W2) e alfas e betas (W3) variáveis e não variáveis no tempo 

 

 

 

 

 

 

A 11 NÚMERO DE ESTIMATIVAS DE ALFAS (W1), BETAS (W2), BETAS REFERENTES AO FATOR DIMENSÃO (W3), BETAS REFERENTES AO FATOR BOOK-TO-MARKET (W4), 

BETAS REFERENTES AO FATOR MOMENTUM (W5), E ALFAS E BETAS (W6) VARIÁVEIS E NÃO VARIÁVEIS NO TEMPO 
Neste anexo, a estatística  Wald que representa os valores de probabilidade (ajustados segundo o método de Newey West), da estatística qui-quadrado do teste de Wald para a hipótese nula  que os coeficientes dos alfas condicionais, betas 

de mercado condicionais, betas do fator dimensão, betas do fator book-to-market, betas do fator momentum e alfas e betas condicionais serem, respetivamente, conjuntamente iguais a zero (i.e., serem constantes).  
 

TABELA I - Número de estimativas de alfas (W1), betas (W2), betas referentes ao fator dimensão (W3), betas referentes ao fator book-to-market (W4), betas referentes ao fator momentum (W5), e alfas e betas 

(W6) variáveis e não variáveis no tempo 

 

 

 

Desempenho Global HM TM 

W1 % W2 % W3 % W1 % W2 % W3 % W1 % W2 % W3 % 

Variável no tempo 5 16% 8 26% 12 39% 5 16% 10 32% 11 35% 4 13% 9 29% 11 35% 

Não variável no tempo 26 84% 23 74% 19 61% 26 84% 21 68% 20 65% 27 87% 22 71% 20 65% 

 
31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 

 

Desempenho Global TM HM 

W1 % W2 % W3 % W4 % W5 % W6 % W1 % W2 % W3 % W4 % W5 % W6 % W1 % W2 % W3 % W4 % W5 % W6 % 

Variável no tempo 3 10% 14 45% 9 29% 5 16% 5 16% 16 52% 5 16% 10 32% 9 29% 5 16% 8 26% 25 81% 4 13% 13 42% 11 35% 5 16% 5 16% 27 87% 

Não variável no tempo 28 90% 17 55% 22 71% 26 84% 26 84% 15 48% 26 84% 21 68% 22 71% 26 84% 23 74% 6 19% 27 87% 18 58% 20 65% 26 84% 26 84% 4 13% 

 

31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 

 


