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Resumo 

A presente dissertação teve como objetivo principal analisar e comparar a gestão ativa e 

passiva de um determinado portfolio constituído por ações do Índice Bolsista Espanhol 

(IBEX 35).  

Na gestão ativa utilizaram-se dois modelos: uma carteira de ações determinada através 

do modelo de otimização de Markowitz, e uma carteira de ações resultante do modelo 

de variância mínima. Na gestão passiva recorreu-se a uma carteira de ações com pesos 

iguais. O período de tempo considerado para o efeito foi de 10 anos, de 1997 a 2006. 

A gestão ativa do portfolio, com base nos dois modelos considerados, consistiu na 

revisão mensal das proporções investidas em cada uma das ações que compuseram a 

carteira tendo em conta a evolução do mercado. 

A gestão passiva implicou um investimento de proporções iguais nos ativos 

constituintes da carteira, proporções essas que se mantiveram inalteradas durante o 

período em análise e que, portanto, não tiveram em conta a evolução do mercado. 

Para a determinação das ponderações das carteiras dos três modelos, utilizou-se um 

“sistema de janela” de 1 e 2 anos. 

Um segundo objetivo deste trabalho foi perceber o impacto dos custos de intermediação 

financeira no desempenho dos portfolios de ações. 

Com este estudo, chegou-se à conclusão que não compensa optar por uma gestão ativa 

face a uma gestão passiva, quando a carteira objeto de gestão for composta por títulos 

cotados no IBEX 35. Para esta conclusão contribuíram os custos de intermediação 

financeira e os erros cometidos na estimação dos principais inputs para cálculo das 

ponderações das carteiras geridas ativamente. A opção mais estável e consistente 

revelou ser a carteira de ações com pesos iguais. 

 

Palavras-chave: Gestão Ativa, Gestão Passiva, Carteira de Ações, Índice Bolsista 

Espanhol (IBEX 35), Modelo de Markowitz, Modelo de Variância Mínima, Carteira de 

Ações com Pesos Iguais. 
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Abstract 

The main aim of this report was to analyze and compare the active and passive 

management of a given portfolio consisting of shares in the Spanish Stock Index (IBEX 

35).  

Two models were considered in the active management: a portfolio of shares 

determined by the otimization model of Markowitz; and a portfolio based on the 

minimum variance model. Concerning the passive management, a portfolio of shares 

with equal weights was used. The time period considered for this purpose was 10 years, 

from 1997 to 2006.  

The active management of the portfolio, based on the two models considered, consisted 

in the monthly review of the proportions invested in each of the shares taking into 

account market evolution.  

The passive management involved an investment of equal proportions on the portfolio 

shares. Those proportions were kept unaltered during the period under review, therefore, 

not considering the evolution of the market.  

Also, a "window system" of 1 and 2 years was used to determine the weights of the 

portfolios of the three models. 

A second goal of this report was to understand the impact of the commission costs in 

the performance of the portfolios of shares. 

With this study, the conclusion reached shows that does not compensate choose active 

management in the face of a passive management, when the subject of portfolio 

management is composed of securities quoted on the IBEX 35. Costs like transaction 

costs, taxes, etc, and the estimation errors with the inputs, cover the potential return of 

an active management. The portfolio of shares with equal weights has proven to be the 

more stable and consistent of all. 

 

Key words: Active Management, Passive Management, Portfolio Shares, Spanish 

Stock Index (IBEX 35), Markowitz Model, Minimum Variance Model, Equity Portfolio 

with Equal Weights. 
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1 Introdução 

1.1 Considerações sobre o tema escolhido 

Existem diferentes estilos de gestão de ativos financeiros, o foco neste trabalho final de 

mestrado vai para a gestão ativa e a gestão passiva das quais muitos estudos 

comparativos têm sido feitos. A gestão ativa considerará duas formas de modelização 

das carteiras, a criada por Henry Markowitz (premio Nobel da Economia em 1990) em 

1952, e uma outra mais direcionada para investidores avessos ao risco, a variância 

mínima. A gestão passiva terá por base uma carteira composta por ações com pesos 

iguais. 

Por ser um debate que nos dias que correm ainda não é consensual e parece ter muitas 

perspetivas vai se tentar com este estudo dar um contributo para a sua resolução. 

Utilizando para o efeito o índice de Sharpe como forma de avaliar a performance dos 

dois tipos de gestão em análise. 

1.2 Objetivo 

O primeiro objetivo deste trabalho consiste na análise e comparação da gestão ativa e 

passiva de um determinado portfolio constituído por ações do índice bolsista espanhol 

(IBEX 35). A gestão ativa será feita utilizando uma carteira de ações determinada 

através do modelo de Markowitz e uma outra considerando a variância mínima, revistas 

mensalmente face à evolução do mercado. A gestão passiva será feita utilizando uma 

carteira de ações com pesos iguais que se mantém inalterada durante o período em 

análise não tendo em conta as previsões para a evolução do mercado. 

Um segundo objetivo será perceber o impacto dos custos de intermediação financeira no 

desempenho dos portfolios de ações. 

1.3 Estrutura da tese  

Após a introdução apresentar-se-á uma revisão da literatura sobre três temas centrais: o 

debate entre a gestão ativa e a gestão passiva, alguns modelos de seleção de carteiras 

com um foco especial no modelo de Markowitz e no modelo de variância mínima e por 
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último algumas medidas utilizadas para a avaliação da performance de uma carteira. O 

terceiro capítulo apresentará as hipóteses a testar, seguido de um quarto capítulo onde se 

iram expor os dados e a metodologia utilizada. O quinto capítulo exibirá os resultados 

obtidos da análise empírica. Finalizando-se com um sexto capítulo onde se 

apresentaram as principais conclusões, as limitações que envolveram este estudo e 

indicar-se-ão tópicos para investigação futura. 

 

2 Revisão de literatura 

Com este capítulo pretende-se rever a literatura existente sobre o tema desta dissertação, 

analisando os diversos estudos empíricos, os diferentes tipos de metodologias 

empregues e conhecer os resultados alcançados. 

2.1 Gestão Ativa face à Gestão Passiva 

2.1.1 Enquadramento 

A gestão passiva descreve as decisões de investimento num portfolio que evitam 

quaisquer análises diretas ou indiretas (no caso de se delegar essas decisões num 

intermediário como seja um profissional de gestão de carteiras) do ativo. À primeira 

vista, este tipo de gestão parece ser ingénua [Bodie et al. (2009)]. Mas no espaço de 

poucas décadas, a gestão passiva progrediu de uma excêntrica teoria académica para 

uma estratégia de investimento adotada por muitos dos maiores e mais sofisticados 

investidores do mundo [Stephen B. et al. (1997)]. 

 

A forma mais comum de investimento gerida passivamente consiste na réplica de um 

índice de mercado, copiando as ponderações expressas pelo índice para os ativos que 

constituem o portfolio (Bodie et al. 2009). Por exemplo se o BBVA (Banco Bilbao 

Viscaya Argentaria) constituir 4% do índice IBEX 35, o fundo que pretenda replicar 

este índice em proporções iguais investirá 4% do seu dinheiro em ações do BBVA. 

 

Segundo Bodie et al. (2009) a gestão passiva tem como único objetivo estabelecer uma 

carteira de títulos bem diversificada sem tentar encontrar ações sub ou sobreavaliadas. 
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Este tipo de gestão acreditando na teoria do mercado eficiente que dá a indicação de que 

os preços das ações estão a níveis justos, dada toda a informação disponível, é 

caracterizada por uma estratégia de comprar e manter, não fazendo sentido a transação 

de títulos frequentemente o que poderia gerar elevados taxas custos de transação sem 

aumentar a rendibilidade esperada. 

 

Para Elton et al. (2011) a gestão ativa envolve tomar uma posição diferente daquela que 

seria realizada numa carteira passiva com base numa previsão em relação ao futuro. 

Para este mesmo autor existem 3 tipos de gestores ativos: os market timers, sector 

selectors e os security selectors. Os market timers alteram o Beta da carteira tendo em 

conta as previsões da evolução do mercado. Alteram o Beta de toda a carteira, quer seja 

alterando o Beta da carteira de ações (usando opções, futuros ou swap de ações) ou 

então alterando a quantia investida em obrigações de curto prazo. Os sector selectors e 

os security selectors procuram sectores/indústrias e títulos respetivamente subavaliados 

e no caso do security selectors tentam também encontrar os modelos e métodos 

necessários para tornar os títulos em carteiras ótimas. Os investidores que apostam na 

security selection estão apostar que os pesos de mercado nos títulos não estão numa 

proporção ótima para se deter cada um dos títulos. Por isso aumentam o peso aos títulos 

que julgam subavaliados (fazem uma aposta positiva) e diminuem o peso dos títulos 

sobreavaliados. 

 

Para Elton et al. (2011) a discussão entre a escolha de uma gestão passiva ou de uma 

gestão ativa a aplicar aos investimentos não irá certamente ficar resolvida durante os 

próximos anos, se é que alguma vez vai estar. 

Muitos estudos têm sido feitos no intuito de tentar perceber que tipo de gestão é mais 

vantajosa, mas nunca até agora se chegou a uma conclusão consensual como se verá nos 

estudos seguidamente descritos em que se comparam aqueles dois modelos de gestão 

pelos aspetos técnicos mais relevantes. 

2.1.2 O debate e as diferentes perspetivas 

Bala Arshanapalli et al. (2001) propuseram-se a tentar perceber se uma carteira de 

ativos gerida passivamente seria melhor que uma ativa/dinâmica. Para isso compararam 

o desempenho da gestão passiva, através da afetação de investimentos proposta por 
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Brinson et al. (1986 e 1991), com modelos de gestão ativa, o modelo de Markowitz, o 

modelo Kidder Peabody e as recomendações das principais corretoras de Wall Street. A 

conclusão a que chegaram foi a de que a gestão ativa pode, dependendo dos modelos 

selecionados, ultrapassar a gestão passiva de uma carteira de ativos. Mas se por outro 

lado o modelo de afetação dinâmica do investimento for mal escolhido produzirá 

resultados muito piores que a alternativa estática. Os resultados que levaram a estas 

conclusões foram: a performance superior em termos de rendibilidade do modelo 

Peabody, em relação aos restantes métodos utilizados na gestão ativa e na gestão 

passiva; a performance superior tendo em conta o rácio Sharpe da gestão ativa, com 

base nas recomendações de duas corretoras e o facto de um modelo de gestão ativa, o 

modelo de Markowitz, ter tido desempenhos inferiores quer ao nível da rendibilidade 

quer ao nível do índice sharpe em relação à gestão passiva. 

 

Uma das justificações dos defensores da gestão passiva para a não utilização da gestão 

ativa é a alegada dificuldade de previsão da situação de mercado tendo em conta dados 

históricos. Num estudo Hubert Lum (2010) comprometeu-se a responder a três questões 

muito pertinentes: primeira se a gestão ativa origina retornos superiores ao benchmark; 

segunda se caso a gestão ativa supere o benchmark, isso deve-se a sorte ou habilidade; e 

a última muito ligada à segunda se a informação passada pode ajudar a prever o 

desempenho futuro. Reuniu 38 fundos canadianos. Foi usado o DEX Universe Bond 

Index (DEX Index) como benchmark. O que se concluiu sobre os fundos ativos foi que 

depois de comissões, a maioria não supera o mercado, quando superam o mercado, isso 

deve-se a “sorte”. Desempenhos passados não permitem prever o desempenho futuro. 

Os gestores de fundos ativos não conseguem reduzir o risco da carteira face ao 

benchmark. Sobre os fundos passivos concluiu-se o seguinte: depois de comissões, os 

fundos passivos superam os fundos ativos. Os retornos médios no longo prazo para 

fundos passivos e ativos são semelhantes, no entanto as comissões dos fundos passivos 

são 60% inferiores. A gestão passiva consegue reduzir o risco de desempenho muito 

inferior ao benchmark. 

 

Sorensen et al. (1998) não se partidarizam em nenhum dos lados deste debate e num 

estudo que tencionava analisar o trade-off que os fundos de pensões enfrentam para 

escolher entre um conjunto de estratégias ativas e a gestão passiva. Concluíram que em 
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períodos de descida dos mercados, as estratégias ativas apresentam melhores resultados 

que uma carteira passiva. No entanto, em anos de subida, a gestão passiva apresenta 

melhor desempenho que a gestão ativa. Concluíram também que por detrás do 

desempenho da gestão ativa, está a capacidade (ou ausência da mesma) de escolher os 

melhores ativos a incluir na carteira. As principais conclusões nesta área mostram que 

se o gestor de um fundo de pensões obtiver um desempenho igual ou inferior ao 

desempenho do índice, este deve ser substituído por outro gestor com mais capacidade. 

 

No longo prazo a escolha de uma gestão ativa para as carteiras de investimento é mais 

acertada no entender de alguns autores. Grover et al. (2009) revêm-se nesta perspetiva 

motivados pelo estudo que realizaram com o objetivo de comparar a gestão passiva, 

com a carteira ótima (ativa), de um fundo de pensões de reforma e perceber qual destas 

duas estratégias de investimento é mais económica para investidores avessos ao risco. 

Utilizaram para o efeito 9 carteiras com períodos de duração entre os 7 e os 10 anos 

(estas carteiras podiam incluir ações, obrigações, ações estrangeiras entre outros), foram 

utilizados o SIHM e o Markowitz-Sharpe como métodos de otimização, e considerando 

retornos mensais. A conclusão a que se chegou foi de que no longo prazo, a carteira 

ótima oferece ao investidor retornos acumulados equivalentes ao da carteira passiva, 

mas com menor risco. Além disso, a estratégia de otimização reduz o número de fundos 

necessários, pelo que aumenta a eficiência. Assim, a estratégia passiva, tem grande 

potencial, mas ao mesmo tempo apresenta um risco muito elevado. Concluiu-se ainda 

que, no caso da estratégia de otimização, o uso de dados históricos de diferentes 

períodos poderá originar resultados diferentes.  

 

Kritzman et al. (2010) provaram, que a utilização de horizontes temporais de 

investimento pequenos originam resultados que não são satisfatórios para nenhum 

investidor, num estudo que realizaram em 2010. Visaram também provar neste estudo 

que a otimização de carteiras, com base em “inputs” simples, pode obter melhores 

desempenhos que carteiras compostas por ativos com o mesmo peso (1/N). Os 

resultados mostraram que utilizando estimativas simples, mas plausíveis, de retorno 

esperado, volatilidade e correlação, aplicados de diferente forma, a otimização de 

carteiras consegue ter um desempenho superior ao de carteiras que utilizam a estratégia 

de pesos iguais. Na opinião dos autores, o erro de se considerar que o modelo de pesos 



6 

iguais é superior à otimização de carteias, deve-se à utilização de pressupostos 

implausíveis na otimização das carteiras. 

 

Os custos de intermediação financeira neste debate parecem ser um dos fatores 

determinantes para a escolha de um dos dois tipos de gestão em análise. Bodie et al. 

(2009) considera que a gestão ativa não é grátis. Quer se escolha investir o tempo e o 

custo de adquirir informação necessária para gerar uma carteira ótima de ativos com 

risco gerida ativamente, ou se delegue num profissional que irá cobrar uma taxa, a 

constituição de uma carteira ativa irá ser sempre mais dispendiosa que uma gerida 

passivamente. Para além de que uma gestão ativa apresenta um maior número de 

transações o que consequentemente levará a custos relacionados com as transações 

muito superiores aos de uma gestão passiva. 

 

Ravi Shukla (2004) vai mesmo mais longe num estudo que realizou com o objetivo de 

comparar o retorno obtido por um fundo de investimento gerido de forma ativa líquido 

de custos, com o retorno gerado por uma gestão passiva. Os resultados foram 

conclusivos e mostraram que a gestão ativa de um fundo de investimento, em média, 

não gera um retorno líquido de custos superior ao retorno da gestão passiva. Mesmo 

para períodos mais alargados (6 meses), tal não acontece. Verificou-se uma grande 

dispersão dos retornos entre os vários fundos, e alguns geraram retornos superiores ao 

retorno gerado por uma gestão passiva. Os fundos que geraram maiores retornos, 

apresentavam carteiras mais pequenas e concentradas e não tinham o maior “turnover”. 

Além disso, verificou-se uma relação positiva entre fundos com elevados retornos e 

custos associados, o que sugere que os gestores de fundos que conseguem gerar maiores 

retornos cobrem taxas superiores aos investidores. Esta situação indica que os 

benefícios da gestão ativa não vão para os investidores do fundo. Em relação aos dados 

e à aplicação metodológica do estudo foram considerados os fundos disponibilizados 

pela Morningstar Principia, sendo os retornos obtidos com base nos retornos mensais 

disponibilizados pelo CRSP (Center for Research in Security Prices). Apenas foram 

considerados fundos com pelo menos 10 ações e cujos custos associados fossem 

conhecidos.  
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2.1.3 A construção de um portfolio 

Para se construir um portfolio segundo, Brinson et al. (1991) deve-se ter em 

consideração 4 etapas (as duas primeiras comuns aos dois tipos de gestão em análise, as 

duas ultimas em relação à gestão ativa): primeiro decidir que classes de ativos escolher 

e excluir do portfolio (normalmente: ações, obrigações, cash (bilhetes do tesouro a 30 

dias), real estate e outros), depois decidir numa perspetiva de médio ou de longo prazo 

os pesos na carteira para cada classe de ativos previamente definidos (asset allocation), 

numa 3 etapa alterar estrategicamente os pesos do mix de investimento saindo de um 

padrão de normalidade numa tentativa de capturar o excesso de retorno de flutuações de 

curto prazo nos preços das classes de ativos (market timing) e finalmente uma última 

etapa em que se deve escolher individualmente os ativos dentro de cada classe de ativos 

para atingir retornos superiores relativamente a essa classe de ativos (security selection). 

Para estes autores as duas primeiras etapas descritas fazem parte da política de 

investimento enquanto as duas últimas fazem parte da estratégia de investimento. 

 

Kane et al. (1999) tentaram perceber se a seleção de títulos é ou não importante e até 

que nível pode ser importante. Para o estudo foram escolhidas 500 ações da forma 

aleatória do CRSP (Center for Research in Security Prices) por 2 períodos de 5 anos 

com final em 1978 e 1984. Maximizaram-se para o caso o índice de Sharpe e o índice 

de Jensen. O modelo partiu de uma função de utilidade normal. Em seguida realizou-se 

uma análise com base em Treynor-Black (que admite não ser possível analisar todos os 

títulos existentes no mercado). Às várias fórmulas inicias foram feitas várias 

transformações de forma a poder testar várias variáveis, como aversão ao risco, 

comissões ou restrições ao “short-selling”. Concluiu-se que a seleção de títulos pode ser 

extremamente útil, mas que depende de vários fatores. O primeiro fator é a capacidade 

do gestor de carteiras em alavancar as suas posições ou em realizar “short-selling”. Se 

não puder utilizar a alavancagem, então a utilidade do “security analysis” fica abaixo do 

“market timing”. O segundo fator é a dimensão do intervalo em que as previsões são 

realizadas e à estrutura de correlações dos resíduos dos retornos de uma regressão. O 

valor esperado da seleção de títulos está inversamente correlacionado com a dimensão 

do intervalo das previsões e com a diminuição das correlações entre os resíduos dos 

retornos. 
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A importância da alocação de ativos não merece a concordância dos autores que se 

debruçam sobre este tema: uns consideram muito importante e outros consideram pouco 

importante. Um artigo escrito por Francesco Lisi (2011) insere-se como um 

complemento que não toma posição por nenhum dos lados mas que diz que a escolha 

inicial feita por um profissional ou aleatoriamente gera resultados equiparados com 

alguma vantagem para os profissionais. Os resultados empíricos obtidos através das 

metodologias do estudo para 23 fundos mútuos italianos apontam para que apenas um 

pequeno número de gestores profissionais mostrem com clareza vantagens sobre uma 

escolha aleatória de ativos. De facto o autor compara no seu estudo uma escolha de 

ativos racional feita por gestores profissionais com uma escolha aleatória e conclui não 

haver uma grande diferença na escolha racional, confirmando a ironia de Burton 

Malkiel no seu livro “A Random Walk Down Wall Street” que afirma que “a blindfolded 

monkey throwing darts at a newspaper’s financial pages could select a portfolio that 

would do just as well as one carefully selected by experts”. 

2.1.4 O Futuro 

A literatura mais recente sobre esta temática tem vindo tendencialmente a inclinar-se 

para uma complementaridade entre estes dois tipos de gestão. Um estudo realizado por 

Tu, J. e Zhou, G. (2011) vem ao encontro desta tendência. O objetivo deste estudo foi 

combinar de forma ótima a estratégia de pesos iguais (passiva) com 4 estratégias 

sofisticadas (ativas), nomeadamente, Markowitz, Jorion (1986), Mackinlay e Pástor 

(2000) e Kan and Zhou (2007), de forma a melhorar o desempenho dos portfolios. 

Comparou-se o desempenho da combinação de todas as estratégias com a estratégia de 

pesos iguais e com as estratégias sofisticadas isoladamente. Concluiu-se que a 

combinação de estratégias apresenta um desempenho superior às várias estratégias não 

combinadas, mesmo quando o tamanho da amostra é pequeno. Mesmo quando 

comparada com a estratégia de pesos iguais, a combinação de estratégias consegue 

superar a estratégia de pesos iguais em alguns casos de forma consistente. No final, este 

estudo reafirma que a teoria sobre investimentos pode ser útil e mostra que a 

combinação de estratégias pode adicionar valor à gestão de carteiras. 

http://www.investorhome.com/booksum.htm#rw
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2.2 Markowitz e a Seleção de Portfolios Ótimos 

2.2.1 Enquadramento 

Markowitz (1952) é o pai da teoria da carteira. O seu artigo formulou o problema como 

uma escolha entre a média e a variância de uma carteira de ativos. Nesse artigo o autor 

considera importante para a constituição de uma carteira ter em conta dois momentos: 

um primeiro que se inicia com a observação e experiência e termina com as expectativas 

da rendibilidade e do risco dos títulos em causa para a construção da carteira e um 

segundo que se inicia com as expectativas mais relevantes em relação à rendibilidade e 

ao risco dos títulos e que termina com a constituição da carteira.  

Segundo Bodie et al. (2009) Markowitz, premio Nobel da Economia em 1990, criou um 

modelo que se centra na primeira fase da gestão de uma carteira: a identificação de um 

conjunto de portfolios eficientes, ou seja, a fronteira eficiente dos ativos com risco. Ou 

seja segundo Markowitz (1952) a ideia subjacente ao conceito de fronteira eficiente é 

que para cada nível de volatilidade o investidor possa estar apenas interessado na 

carteira que propicie o maior retorno ou que para cada nível de rendibilidade o 

investidor possa escolher a carteira que apresenta um menor risco/volatilidade. 

Para Bodie et al. (2009) a fronteira eficiente pode ser sujeita a alguns tipos de restrições 

como são os casos, da existência ou não de vendas a descoberto, do facto de o 

investidor pretender um nível mínimo de retorno para o seu portfolio e por ultimo do 

chamado investimento socialmente responsável que tem que ver com o facto de o 

investidor não querer investir em industrias ou países considerados eticamente ou 

politicamente indesejáveis. Já Pogue (1970) concluiu que para além das vendas a 

descoberto existem outros fatores que podem influenciar a formação da fronteira 

eficiente: os custos de transação, os custos de liquidez, o recurso a endividamento e os 

impostos. 

Em relação às vendas a descoberto autores como Elton et al. (2011) referem que estas 

não são muito comuns pelo facto de muitos investidores não realizarem vendas a 

descoberto e porque existem inúmeros fundos que têm como restrição a proibição de 

vendas a descoberto. 

 

Para Rubistein (2002) o trabalho publicado por Markowitz deu inicio há economia 

financeira moderna e que um dos pontos mais importantes do trabalho de Markowitz foi 
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mostrar que não é o risco de um ativo que é importante para um investidor mas sim a 

contribuição que o risco desse ativo tem na variância de todo o portfolio considerando-

se para o efeito a sua covariância em relação aos outros ativos do portfolio. Diretamente 

associado a estas afirmações está o conceito de diversificação do qual muitos estudos 

foram feitos e em que se concluíram que à medida que o número de ativos aumenta, a 

volatilidade média diminui rapidamente.   

 

Existem todo o tipo de investidores, uns mais arrojados e amantes do risco outros mais 

cautelosos e avessos ao risco. O modelo média variância de Markowitz inicialmente foi 

testado com funções de utilidade quadráticas e em investidores avessos ao risco, 

obtendo-se bons resultados. Mais tarde viria a ser testado em funções quadráticas mais 

complexas, onde se inclui um estudo feito por Bawa (1976) onde testou o modelo em 

causa a todo o tipo de investidores (avessos, neutros e amantes do risco) utilizando para 

o efeito funções de utilidade monótonas crescentes e concluiu que o modelo em causa 

pode ser utilizado com todo tipo de investidores, desde que a carteira inclua o ativo com 

maior retorno e maior volatilidade. Também Lewis (1988) viria a aprofundar este tema 

concluindo que este modelo de Markowitz também poderia ser aplicado utilizando para 

o efeito funções de utilidade não quadráticas. 

 

Para os investidores considerados mais avessos ao risco uma solução verosímil pode ser 

a de constituir uma carteira de variância mínima, ou seja um portfolio de ações com 

risco, com a mais baixa variância. Nessa situação e de acordo com Bodie et al. (2009) 

os investidores preferiram portfolios no extremo inferior esquerdo da fronteira eficiente, 

com menores retornos mas com menor risco.  

 

De acordo com Gabriel Frahm (2010), no inicio da teoria da carteira [(Markowitz 

(1952)] acreditava-se que os parâmetros de interesse, as médias e as (co-)variâncias das 

rendibilidades dos ativos podiam ser estimadas com tanta precisão que os erros de 

estimação seriam insignificantes. Para ele, embora isto possa ser verdade com amostras 

suficientemente grandes em relação ao número de ativos, não é uma realidade na 

maioria das situações práticas. Gabriel considera que na prática o risco estimado é 

impulsionado principalmente pela incerteza das rendibilidades esperadas pelos títulos ao 

invés das suas variâncias e co-variâncias. Para este autor tendo em conta o seu estudo e 
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estudos de outros autores [Jagannathan e Ma (2003); Ledoit e Wolf (2003) e Kempf e 

Memmel (2006)] a carteira de variância mínima é uma alternativa apropriada aos 

portfolios constituídos tendo em conta o modelo de Markowitz já que não existem 

nenhumas expectativas (rendibilidades esperadas) a serem estimadas e por isso o 

impacto dos erros de estimação poder ser reduzido. 

2.2.2 Outros Modelos de Otimização de Carteiras 

Para além do Modelo de Markowitz existem mais dois modelos para a formulação de 

uma carteira ótima com preponderância e aceitação no mundo dos investimentos: o 

modelo de Elton, Grubber e Padberg (EGP) e o modelo de Bayes.   

Richard Burgess e Roger Bey (1988) tendo como objetivo comparar o modelo original 

de Markowitz e o modelo simplificado EGP, analisaram 3 amostras de ativos 

financeiros, uma amostra aleatória de 100 ações em que todas tinham de ter dados no 

período escolhido, as 100 ações presentes no S&P100 até Junho de 1985 e todas as 

3047 ações presentes no PDE Compustat Data Base no período escolhido. As 

conclusões permitiram perceber que o modelo EGP é capaz de analisar conjuntos de 

ações que possam constar da carteira de Markowitz. Para carteiras com 100 ações, a 

carteira baseada no EGP tem um desempenho idêntico à carteira de Markowitz. No 

entanto, o EGP é menos eficiente em atribuir ponderações às ações que devem constar 

na carteira de Markowitz. O número de ações na carteira EGP é muito superior ao 

necessário para obter a carteira ótima. Esta desvantagem é particularmente visível 

quando se está na presença de muitas ações. Isto implica que os gestores que utilizem o 

EGP, terão o peso adicional de comprar, vender e monitorizar um maior número de 

ações. 

O ponto forte do EGP, uma triagem efetiva para um grande número de ações, pode ser 

mantido, enquanto que as desvantagens podem ser superadas utilizando um processo a 2 

tempos. Primeiro, escolher ações com base no EGP e depois utiliza-las como input no 

modelo de Markowitz. O resultado é uma carteira Markowitz/EGP que é semelhante à 

carteira de Markowitz. Este processo pode ser facilmente aplicado num 

microcomputador num período de tempo razoável. Assim, dado o número reduzido de 

inputs necessários, a matemática simples e intuitiva do EGP e o facto de poder ser 

aplicado num microcomputador, faz do processo Markowitz/EGP um processo 

comummente utilizado pelos gestores. 
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O segundo modelo, de Bayes, foi aplicado por Polson e Tew (2000) num estudo em que 

utilizaram um conjunto de títulos do índice S&P 500 (de Janeiro de 1970 a Dezembro 

de 1996) para compor a carteira ótima não considerando para o efeito as vendas a 

descoberto e com a existência de um limite de investimento em cada um dos ativos 

constituintes da respetiva carteira.  

Deste estudo resultou a validação deste modelo para a constituição de uma carteira 

ótima principalmente utilizando uma base de dados elevada, pois obteve uma 

performance superior ao benchmark escolhido (índice S&P 500). 

2.2.3 Fatores que influenciam a composição de uma carteira Ótima  

Dos muitos estudos realizados no âmbito da teoria da carteira é possível realçarem-se 

três dos fatores que se sobressaem como condicionantes da composição de uma carteira 

ótima: o horizonte temporal de investimento, os factos excecionais ocorridos no 

mercado (épocas em que o mercado está em alta e épocas em que está em baixa) e a 

estimação dos inputs necessários (rendibilidades, variâncias e covariâncias). 

 

Deborah Gunthorpe e Haim Levy (1974) com o objetivo de verificar se as 

rendibilidades eram estacionárias ao longo do tempo e se a escolha de um horizonte 

temporal tinha algum impacto na composição de uma carteira ótima, chegaram à 

conclusão que os investidores utilizando a mesma metodologia de cálculo para a 

composição da carteira ótima, terão carteiras com composições diferentes consoante o 

horizonte temporal que escolherem (dados diários, semanais, mensais, trimestrais e 

anuais) utilizando para isso dados históricos (ou seja com expectativas homogéneas face 

às previsões dos inputs).  

 

Chow et al. (1999) examinaram os acontecimentos que ocorrem no mercado 

ocasionalmente que originam valores outliers das rendibilidades, variâncias e 

covariâncias dos títulos. Para a formulação da carteira ótima criou-se então uma matriz 

de variâncias e covariâncias com base na amostra total (129 meses) e uma mesma 

matriz com base apenas nos valores outliers identificados (27 meses). Constituíram-se 

depois três carteiras para o estudo: uma com base na amostra total, outra na amostra de 

valores outliers e uma ultima juntando as duas matrizes (da amostra total e da amostra 

dos valores outliers) no intuito de garantir uma carteira menos sensível face a períodos 
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no mercado considerados anormais. Concluíram que a carteira ótima determinada pela 

amostra de valores outliers mostra-se mais conservadora (proporções superiores em 

obrigações do que em ações) e apresenta menor risco em períodos de turbulência em 

relação à constituída tendo em conta a amostra total, sendo que a solução defendida 

pelos autores é o cálculo do portfolio ótimo tendo em conta a junção das duas matrizes 

de variâncias e covariâncias. 

 

French et al. (1999) chegaram à conclusão que as previsões dos gestores têm muita 

influência na performance dos seus portfolios e que para estes terem uma performance 

superior ao seu benchmark os gestores têm de ser extremamente precisos nas previsões 

acerca das rendibilidades e risco (inputs) dos ativos a incluir na carteira. Para se fazer 

estas previsões, os valores históricos dos inputs, são a forma mais recorrente, 

pressupondo claro a estacionaridade das rendibilidades e variâncias, ou seja, que estas 

não variam significativamente ao longo do tempo [Elton et al. (2011)]. 

 

No entanto olhar para o passado do mercado dando um peso igual a cada período 

observado para projetar o futuro, na qual a teoria da carteira de Markowitz se baseia, 

segundo Fidan et al. (2007) pode produzir resultados dececionantes. Uma das principais 

razões para este fracasso decorre da estimativa do risco. A perspetiva crítica deste autor 

está fundamentada num estudo por ele realizado em que considera que apesar de muito 

usado, o modelo de Markowitz não mostra o atual estado do mercado. Para ele uma 

maneira de reduzir os erros de estimação é usar retornos e variâncias ponderados 

exponencialmente. Desta forma é possível considerar as condições atuais do mercado. 

Além disso, para lidar com a estrutura dinâmica de volatilidade no mercado, pode ser 

usado o GARCH para estimar a matriz de co-variâncias. Neste estudo foram 

consideradas 100 observações de 15 ações da bolsa turca, XU30, no período de 09-08-

2005 a 30-12-2005. Utilizando para o efeito o modelo de Markowitz juntamente com os 

modelos estatísticos EWMA e GARCH. Os resultados mostraram que é possível utilizar 

matrizes de co-variâncias exponencialmente ponderadas para criar carteiras com menos 

risco dentro de um determinado nível de retorno. Utilizar dados passados ponderados 

exponencialmente é superior à utilização de ponderações igualitárias e ao GARCH 

(1,1), já que os desempenhos mais recentes das ações necessitam de maiores pesos para 
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prever o desempenho futuro e as condições correntes do mercado são modeladas com 

mais precisão.  

2.2.4 Alternativas ao Modelo de Markowitz 

Markowitz (2011) levanta uma questão pertinente sobre qual o processo de seleção de 

carteiras que deve ser utilizado se o modelo média variância não for aplicável. Para ele 

as melhores alternativas são: usar outras medidas de risco ou rendibilidade numa análise 

do risco-rendibilidade; determinar a função utilidade do investidor de forma explícita e 

maximizar seu valor esperado; não otimizar, em vez disso, usar restrições e diretrizes e 

por último proceder de forma intuitiva.  

Para Markowitz , se for executada corretamente, a melhor alternativa é a segunda. O 

perigo é o facto da conveniência analítica ou computacional poder gerar uma função 

utilidade inapropriada. Além disso uma única função utilidade não reflete o facto da 

função utilidade do investidor poder, adequadamente, mudar ao longo do tempo em 

função das circunstâncias, como por exemplo a idade ou a saúde do investidor.  

 

Uma medida de rendibilidade considerada alternativa ao modelo média-variância na 

análise do risco-rendibilidade é o market model que segundo Bodie et al. (2009) é uma 

outra versão do Single Index Model que quebra a incerteza de rendibilidade em duas 

componentes: sistemática e não sistemática. 

Outro modelo de estimação das rendibilidades considerado alternativo é o modelo multi 

fatores que considera que as rendibilidades dos ativos não dependem unicamente da 

rendibilidade do mercado mas também das rendibilidades de outros indicadores (sector, 

taxas de juros, taxas de inflação, etc.). 

 

Duas medidas de risco que podem ser usadas na análise risco-rendibilidade são o Value 

at Risk (VaR) e a sua extensão, o Conditional Value at Risk (CVaR). O VaR mede o 

risco de queda, ou seja, a perda que será incorrida em caso de uma mudança 

extremamente adversa de preços com uma probabilidade, normalmente baixa, de poder 

acontecer. Num estudo realizado em 2001 Campbell et al. desenvolveram um método 

de escolha de ativos em que se maximiza o retorno esperado condicionado pela perda 

máxima que não pode exceder os limites do VaR estabelecidos pelo gestor da carteira. 

Concluíram com este trabalho que a introdução do VaR como medida de risco tem o 
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benefício de permitir a análise do “trade-off” risco/retorno em vários níveis de 

confiança. Como o risco de um ativo aumenta com o nível de confiança escolhido, o 

risco torna-se numa função do nível de risco individual. O uso de certas distribuições 

paramétricas como a distribuição normal ou a t-student permite a criação de um modelo 

de mercado equilibrado, em que o pressuposto de normalidade permite que o modelo 

entre em colapso para o CAPM. Em oposição a esta conclusão está Markowitz, que no 

estudo por ele realizado em 2011 e acima mencionado, considera o VaR e o CVaR 

fracas medidas de risco pela sua natureza descontínua. 

2.3 Avaliação da Performance de Portfolios 

2.3.1 Enquadramento 

A avaliação de um portfolio evoluiu drasticamente nos últimos 20 anos. A aceitação da 

teoria da carteira alterou o processo de avaliação passando este de cálculos da 

rendibilidade bruta para explorações detalhadas do risco, do retorno e das suas 

respetivas origens. Há duas décadas atrás a avaliação não era parte integrante de muitas 

organizações, o que hoje não se verifica, com as mesmas a utilizarem a avaliação das 

carteiras como parte integrante do seu processo de tomada de decisão [Elton et al. 

(2011)].  

A avaliação da performance foca-se principalmente na comparação da rendibilidade 

gerada por um portfolio com a de um ou mais portfolios. Para isso é importante que os 

portfolios escolhidos para comparação sejam verdadeiramente comparáveis. Quer isto 

dizer que eles têm de ter não só um risco similar como têm de ser vinculados a 

restrições semelhantes. Por exemplo uma instituição que restringe os seus gestores a 

investir em obrigações com classificação AA ou superior não pode avaliar os seus 

gestores comparando a sua performance com a performance de portfolios que não são 

restringidos [Elton et al. (2011)].  

2.3.2 Algumas Medidas de Performance 

Mas a avaliação da performance de uma carteira baseada apenas na sua rendibilidade 

média não é muito útil. A rendibilidade deve ser ajustada ao risco para ser considerada 

uma medida de comparação consistente. 
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A forma mais simples de ajustar a rendibilidade ao risco da carteira é comparar as taxas 

de rendibilidade com outras de outros fundos de investimento com características de 

risco similares [Bodie et al. (2009)]. Mas as medidas mais populares e usadas no mundo 

financeiro para medir a performance ajustada ao risco de uma carteira são: o rácio de 

Sharpe, o rácio de Treynor, o alpha de Jensen e o rácio de informação. 

 

O rácio de Sharpe divide a média do excesso de rendibilidade da carteira ao longo do 

período de amostragem pelo desvio padrão das rendibilidades ao longo daquele período. 

O rácio de Sharpe mede, consequentemente, o excesso de rendibilidade por unidade de 

risco. Esta medida apesar de muito utilizada apresenta resultados não tão satisfatórios 

como medida de performance quando confrontada com distribuições de retorno 

assimétricas. Chaudhry et al. (2008) utilizaram três medidas menos utilizadas para a 

avaliação das carteiras, o rácio de Sortino, o teste t-student e a taxa de queda e 

utilizaram o comummente utilizado rácio de Sharpe com o intuito de investigar a 

adequação destas medidas de desempenho assumindo um determinado benchmark. As 

conclusões que se extraíram deste estudo foram as de que o rácio de Sortino revela-se a 

medida de desempenho mais forte e com menos desvios em comparação com o rácio de 

Sharpe quando a distribuição do excesso de retorno é assimétrica. As simulações 

mostram uma pequena diferença de força entre as medidas, assumindo que a 

distribuição do retorno é normal ou assimétrica. No entanto, o rácio de Sortino 

apresenta mais força se a distribuição de um dos fundos for positivamente assimétrica 

(enviesada). Mais ainda se verificou que os desvios do rácio de Sortino são menores que 

os desvios do rácio de Sharpe quando a distribuição do alpha é assimétrica. Assim, o 

rácio de Sortino apresenta mais força na sua capacidade de escolher o melhor fundo 

quando a distribuição do alpha é assimétrica e uma força equivalente ao rácio de Sharpe 

quando a distribuição do alpha é simétrica, dessa forma, no geral o rácio de Sortino 

mostrou-se como melhor medida de desempenho para escolher o melhor fundo, 

pressupondo que o risco assumido está associado com o desempenho do benchmark. 

Para corroborar esta opinião Farinelli et al. (2008) desenvolveram um estudo empírico 

com o objetivo de desenvolver um sistema de ajuda integrado para escolha de ativos de 

forma a otimizar as carteiras, capaz de escolher o melhor rácio de desempenho. 

Chegaram à conclusão através dos testes de robustez para saber qual o melhor rácio, que 
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o rácio de Sharpe nunca conseguiu superar os rácios assimétricos como o Sortino-

Satchell, o Rachev generalizado e o Farinelli-Tibiletti, de forma empírica. 

 

Tal como o rácio de Sharpe, o rácio de Treynor dá o excesso de rendibilidade por 

unidade de risco, mas este usa o risco sistemático (Beta) em vez de o risco total o que se 

verifica com o rácio de Sharpe. Um dos fatores que pode ter mais peso nos resultados 

apresentados por este rácio é o horizonte temporal de investimento. Hodges et al. (2003) 

propuseram-se estudar qual o horizonte temporal correto para o Beta e o rácio de 

Treynor (diário, semanal, mensal, anual, etc.). Utilizaram para isso ações de pequenas e 

grandes empresas e obrigações. Calcularam Betas e rácios de Treynor para os ativos 

escolhidos para períodos de 1 até 30 anos. Aperceberam-se com este estudo que o rácio 

de Treynor para carteiras de ações e obrigações aumenta de forma diferente conforme o 

horizonte de investimento. Apesar das ações de empresas pequenas superarem as ações 

de grandes empresas e as obrigações para períodos suficientemente longos, a carteira de 

ações comuns supera a carteira de ações de empresas pequenas e a carteira de 

obrigações supera as ações. Ficou provado que Betas e rácios de Treynor calculados a 

partir de retornos anuais não são válidos para investidores de longo prazo. O Beta e 

rácio de Treynor só têm significado se o período em que se mantêm os ativos em 

carteira for igual ao horizonte de investimento. 

 

Uma medida de avaliação da performance que tem em conta o modelo CAPM, é o α de 

Jensen que mede o diferencial entre a rendibilidade observada de um portfolio com a 

exigida [Bodie et al. (2009)]. 

 

Por último o rácio de informação, que esteve na base do rácio de Sharpe e que consiste 

na divisão do α da carteira pelo risco não sistemático da mesma. Relaciona portanto, tal 

como o rácio de Sharpe, o excesso de rendibilidade de um portfolio em relação a um 

benchmark, com o desvio padrão deste diferencial. Israelsen (2004) teve como 

finalidade estudar o rácio de informação e as suas anomalias, utilizou vários fundos de 

investimento americanos no período de 1999 a 2003 e calculou os retornos, o excesso 

de retornos, o rácio de informação e o rácio de informação modificado. Concluiu que o 

rácio de informação considera excesso de retorno positivo e negativo, e que no caso de 

ser negativo pode originar distorções (um fundo ter maior excesso de retorno e menor 
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desvio padrão, mas de acordo com o rácio de informação obter pior classificação que 

outro fundo com menor excesso de retorno e maior desvio padrão). Desta forma, 

recorreu ao rácio de informação modificado, que utiliza o valor absoluto do excesso de 

retorno, eliminando dessa forma o problema de excesso de retorno negativo. O rácio de 

informação modificado ordena de forma correta os fundos, de acordo com o retorno 

residual e não com o risco residual, quer o excesso de retorno seja positivo ou negativo. 

 

A literatura debruçada sobre esta temática da avaliação da performance não estabelece 

praticamente nenhuma resposta definitiva e consensual à pergunta sobre qual das 

medidas de performance deve o investidor escolher para uma situação concreta de 

investimento. Apesar de uma aplicação explícita das medidas de performance em 

situações concretas de investimento ter sido tentada por Bodie et al. (2009). Para isso 

consideraram três situações distintas de investimento e a cada uma fizeram corresponder 

uma medida de avaliação: se o investimento num fundo representa a única parte com 

risco de toda a carteira do investidor, então os resultados desses fundos devem ser 

avaliados pelo rácio de Sharpe; se contudo a carteira total do investidor for constituída 

por uma combinação ótima de um fundo e do índice de mercado, a medida mais 

apropriada será o rácio de informação; no caso da globalidade da carteira ser constituída 

por inúmeros fundos (ou outros ativos), a medida mais adequada para cada fundo seria o 

rácio de Treynor. O problema reside no facto de na prática nem sempre um investidor se 

encontrar num destes cenários acima apresentados. 
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2.4 Resumo da Revisão de Literatura 

Alguns fatores podem ser determinantes na escolha de um destes 2 tipos de gestão em 

causa como é o caso do horizonte temporal, dos custos de transação e da dificuldade de 

previsibilidade da situação do mercado. O horizonte temporal que para alguns autores 

por exemplo Grover et al. (2009) quanto mais alargado melhor para uma gestão ativa 

em detrimento da gestão passiva. Os custos de transação que na evidência de serem 

maiores numa gestão considerada ativa [Elton et al. (2011)] podem na ótica de alguns 

defensores da gestão passiva, independentemente da rendibilidade gerada, interferir 

sobremaneira na escolha da gestão por eles defendida [Ravi Shukla (2004)]. A situação 

futura do mercado que numa perspetiva passiva de gestão dos investimentos pode ser 

considerada imprevisível o que retirará razoabilidade a uma tentativa ativa de 

antecipação ao mercado, perspetiva que merece a concordância de Hubert Lum (2010). 

 

Nesta discussão entre dois tipos de gestão com visões antagónicas do mundo dos 

investimentos, a razão na sua totalidade parece não tender para nenhum dos lados. Por 

um lado os defensores da gestão passiva que acreditam num mercado eficiente em que 

toda a informação é disponibilizada e em que os preços dos ativos estão a níveis justos 

não tentando por isso ultrapassar a performance do índice ou benchmark, que se 

propuseram acompanhar. Por outro os defensores da gestão ativa que tentam encontrar 

ações subavaliadas num mercado que consideram ineficiente acreditando superá-lo com 

retornos superiores. Para autores como Sorensen et al. (1998) os ambientes parecem 

privilegiar um ou outro tipo de gestão em função de se encontrarem em momentos de 

prudência (“bear”) ou de expansão (“bull”). Tendencialmente a gestão ativa tem vindo a 

ganhar preponderância. Mas num mundo ativo também é bom ser passivo, e um 

equilíbrio entre a prudência dos investidores mais avessos ao risco (gestão passiva) e o 

arrojo de aqueles que desafiam o mercado (gestão ativa) pode ser sinónimo de bons 

investimentos como é visível no estudo de Tu, J. e Zhou, G (2010). 

 

Para além do Modelo de Markowitz para a formulação de uma carteira ótima existem 

modelos como, o modelo de Elton, Grubber e Padberg (EGP) e o modelo de Bayes que 

foram testados e confirmados como modelos alternativos ao de Markowitz em estudos 

como por exemplo o de Richard Burgess e Roger Bey (1998) para comparar o modelo 
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de Markowitz com o EGP e Polson Tew (2000) para perceber a qualidade do modelo de 

Bayes. Dos muitos estudos realizados no âmbito da teoria da carteira é possível 

realçarem-se três dos fatores que se sobressaem mais como condicionantes da 

composição de uma carteira ótima: o horizonte temporal de investimento, os factos 

excecionais ocorridos no mercado (épocas em que o mercado está em alta e épocas em 

que está em baixa) e a estimação dos inputs necessários (rendibilidades, variâncias e 

covariâncias). 

 

Para Bodie et al. (2009) as medidas mais populares e usadas no mundo financeiro para 

medir a performance ajustada ao risco de uma carteira são: o rácio de Sharpe, o rácio de 

Treynor, o alpha de Jensen e o rácio de informação. 
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3 Hipóteses a testar 

Tendo em conta os resultados dos estudos anteriores e os objetivos delineados para esta 

tese, formulou-se um conjunto de hipóteses, testadas tendo em conta duas janelas de 

dados, 1 e 2 anos e um montante de investimento de 10.000,00€. 

 

HA: A taxa mensal, anualizada, de rendibilidade de uma carteira ótima gerida de forma 

ativa (  ) é igual à taxa mensal, anualizada, de rendibilidade de uma carteira de pesos 

iguais gerida de forma passiva (  ). 

 

HB: A taxa mensal, anualizada, de rendibilidade de uma carteira ótima gerida de forma 

ativa (  ) é igual à taxa mensal, anualizada, de rendibilidade de uma carteira de 

variância mínima (  ). 

 

HC: A taxa mensal, anualizada, de rendibilidade de uma carteira ótima gerida de forma 

ativa (  ) é igual à taxa mensal, anualizada, de rendibilidade do Índice de Mercado 

(IBEX 35 20) (  ). 

 

HD: A taxa mensal, anualizada, de rendibilidade de uma carteira de pesos iguais gerida 

de forma passiva (  ) é igual à taxa mensal, anualizada, de rendibilidade de uma 

carteira de variância mínima (  ). 

 

HE: A taxa mensal, anualizada, de rendibilidade de uma carteira de pesos iguais gerida 

de forma passiva (  ) é igual à taxa mensal, anualizada, de rendibilidade do Índice de 

Mercado (IBEX 35 20) (  ). 

 

HF: A taxa mensal, anualizada, de rendibilidade de uma carteira de variância mínima 

(  ) é igual à taxa mensal, anualizada, de rendibilidade do Índice de Mercado (IBEX 35 

20) (  ). 
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HG: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira ótima 

caracterizada por uma gestão ativa (   ) é igual à performance de uma carteira de pesos 

iguais caracterizada por uma gestão passiva (   ) 

 

HH: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira ótima 

caracterizada por uma gestão ativa (   ) é igual à performance de uma carteira de 

variância mínima (   )  

 

HI: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira ótima caracterizada 

por uma gestão ativa (   ) é igual à performance do Índice de Mercado (IBEX 35 20) 

(   ) 

 

HJ: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira de pesos iguais 

caracterizada por uma gestão passiva (   ) é igual à performance de uma carteira de 

variância mínima (   ) 

 

HK: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira de pesos iguais 

caracterizada por uma gestão passiva (   ) é igual à performance do Índice de Mercado 

(IBEX 35 20) (   ) 

 

HL: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira de variância 

mínima (   ) é igual à performance do Índice de Mercado (IBEX 35 20) (   ) 

 

Para as hipóteses acima apresentadas existirão dois cenários possíveis: 

Cenário 1 – sem os custos de intermediação financeira imputados 

Cenário 2 – com os custos de intermediação financeira imputados 

 

HM: A taxa mensal, anualizada, de rendibilidade de uma carteira ótima gerida de forma 

ativa incluindo custos de intermediação financeira (  ) é igual à taxa mensal, 

anualizada, de rendibilidade de uma carteira ótima gerida de forma ativa excluindo 

custos de intermediação financeira (  
 ). 
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HN: A taxa mensal, anualizada, de rendibilidade de uma carteira de pesos iguais gerida 

de forma passiva incluindo custos de intermediação financeira (  ) é igual à taxa 

mensal, anualizada, de rendibilidade de uma carteira de pesos iguais gerida de forma 

passiva excluindo custos de intermediação financeira (  
 ). 

 

HO: A taxa mensal, anualizada, de rendibilidade de uma carteira de variância mínima 

incluindo custos de intermediação financeira (  ) é igual à taxa mensal, anualizada, de 

rendibilidade de uma carteira de variância mínima excluindo custos de intermediação 

financeira (  
 ). 

 

HP: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira ótima caracterizada 

por uma gestão ativa incluindo custos de intermediação financeira (   ) é igual à 

performance de uma carteira ótima caracterizada por uma gestão ativa excluindo custos 

de intermediação financeira (   
 ). 

 

HQ: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira de pesos iguais 

caracterizada por uma gestão passiva incluindo custos de intermediação financeira 

(   ) é igual à performance de uma carteira de pesos iguais caracterizada por uma 

gestão passiva excluindo custos de intermediação financeira (   
 ). 

 

HR: A performance, avaliada pelo Índice de Sharpe, de uma carteira de variância 

mínima incluindo custos de intermediação financeira (   ) é igual à performance de 

uma carteira de variância mínima excluindo custos de intermediação financeira (   
 ). 
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4 Metodologia e Dados 

Para este trabalho foram utilizados dezanove títulos cotados do índice bolsista espanhol 

IBEX 35: Abertis Infraestructuras, Acciona, Acerinox ‘R’, ACS, Bankinter ‘R’, BBVA, 

Ebro Foods, Endesa, FCC, Gas Natural SDG, Iberdrola, Indra Sistemas, Mapfre, OHL, 

Banco Popular Espanhol, Repsol YPF, Banco Santander, Telefonica e Sacyr 

Vallehermoso durante um período de 10 anos (entre 1 de Janeiro de 1997 e 31 de 

Dezembro de 2006), sobre os quais foram calculadas rendibilidades diárias, variâncias 

(com o objetivo de determinar o risco dos títulos cotados) e covariâncias (com o 

objetivo de determinar o grau de associação entre as ações).  

 

As fórmulas utilizadas foram as seguintes: 

 

        
  

    
  Sendo    a rendibilidade diária,    a cotação no momento 

presente e      a cotação no dia anterior. 

 

     
           

  
   

 
 Sendo    o desvio-padrão diário 

 

            
                    

 

 
    Sendo      a covariância diária. 

 

Todos os parâmetros calculados (rendibilidades, desvio-padrão e covariâncias) foram 

seguidamente convertidos em anuais utilizando as seguintes expressões: 

 

          Sendo    a rendibilidade anual e   o nº de sessões anuais. 

                       Sendo   o desvio -padrão anual e   o nº de sessões anuais. 

                       Sendo      a covariância anual e   o nº de 

sessões anuais. 
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A escolha dos 19 títulos referidos justifica-se por serem os únicos que se mantém no 

Índice durante o período em análise. A recolha de dados utilizados para análise efetuou-

se com o apoio da base de dados DataStream. 

 

Na gestão ativa foram revistas, mensalmente, as ponderações da carteira utilizando para 

o efeito, o modelo de variância mínima e o modelo média variância proposto por 

Markowitz sem vendas a descoberto. A não utilização das vendas a descoberto prende-

se com facto de a generalidade dos investidores não a utilizar na constituição das suas 

carteiras. 

 

O cálculo das ponderações e a análise dos dois tipos de modelo utilizados na gestão 

ativa seguiu 5 fases: 

1. Utilizar como base no cálculo das rendibilidades, risco e correlações entre os vários 

ativos, um horizonte temporal (“janela” de dados) correspondente a 1 e a 2 anos; 

2. Calcular os inputs (rendibilidades, risco e covariâncias dos vários ativos) necessários 

ao cálculo das carteiras;   

3. Utilizar os inputs para calcular as ponderações das carteiras, dos dois modelos; 

4. Utilizar as ponderações, aplicando-as ao período subsequente (out-of-sample), que no 

presente estudo será ao mês seguinte; 

5. Utilizar o método da “janela” de dados, incluindo o período seguinte (próximo mês) e 

retirando o primeiro período (primeiro mês). 

 

Recorreu-se à metodologia de cálculo de composição da carteira ótima proposta por 

Kwan (2001) utilizando-se para o efeito do software MS Excel para aplicação do 

modelo média-variância de Markowitz. Obtendo-se para o período em análise 120 

observações das 19 ações do Ibex 35 para cada uma das duas “janela” de dados, a 1 e a 

2 anos. O mesmo software foi utilizado para a constituição das carteiras de variância 

mínima e tendo por base um procedimento de cálculo idêntico ao utilizado para as 

carteiras ótimas, a diferença consistiu na procura de carteiras com o menor risco 

possível e não na maximização do rácio de Sharpe verificado no modelo de Markowitz.  

 

Após o cálculo das ponderações da carteira ótima e da carteira de variância mínima, ou 

seja a distribuição do investimento pelas diversas ações, tendo em conta as “janelas” de 
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1 e 2 anos, foi necessário estimar a rendibilidade (   ) do portfolio constituído e o seu 

risco [desvio-padrão (   )] considerando para isso os inputs do período subsequente, ou 

seja, o mês seguinte. 

 

Para a rendibilidade do ativo sem risco utilizou-se a taxa de juro Euribor a 1 mês, uma 

vez que representa uma proxy satisfatória à taxa de investimento sem risco, mais 

próxima dos bilhetes do tesouro [ativo sem risco defendido pelos autores Bodie et. al. 

(2009)]. 

 

Na gestão passiva a carteira de ativos financeiros foi determinada com base numa 

distribuição igualitária do investimento por todos os ativos que a compõem 

(aproximadamente 5,56% em cada ativo) mantendo-se inalterada ao longo do tempo. 

 

Para a avaliação da performance, para além dos indicadores como a rendibilidade e 

risco, foi escolhido o rácio de Sharpe, medida de avaliação da performance de portfolios 

utilizada em inúmeros estudos anteriores. 

 

Foram realizados testes de hipóteses (para cada “Janela” de dados), divididos pelos dois 

objetivos da presente tese. O primeiro em que se pretende comparar a performance de 

um portfolio gerido ativamente, tendo em consideração duas carteiras uma ótima e outra 

de variância mínima e um outro portfolio gerido passivamente, composto pelos ativos 

com pesos iguais, comparando-os posteriormente de igual forma com o mercado (IBEX 

35).  

O segundo objetivo passa por medir o impacto dos custos de intermediação financeira 

na performance dos portfolios. 

 

Para o cálculo dos custos de intermediação financeira utilizou-se um estudo promovido 

pela CMVM (2006) que teve como intuito avaliar a importância da totalidade dos custos 

suportados pelos investidores sediados em Portugal para investimentos em valores 

cotados no mercado português e em valores cotados no estrangeiro. 

Para as carteiras geridas de forma ativa (Markowitz e Variância Mínima) considerou-se 

os seguintes custos: o custo proveniente das comissões de custódia (comissão cobrada 

pelo intermediário financeiro por “guardar” as ações à qual acresce IVA) e de 
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pagamento de dividendos e o custo com maior peso neste tipo de gestão caracterizada 

pelo elevado nº de transações, a comissão de corretagem (comissão cobrada pelo 

intermediário financeiro assim que recebe a ordem ao qual acresce imposto de selo) ao 

qual também se englobou a comissão de bolsa (comissão paga pelo intermediário 

financeiro á bolsa). 

Para a carteira de pesos iguais considerou-se os mesmos custos com a nuance de que os 

custos da comissão de corretagem foram imputados às rendibilidades apenas no 

momento inicial da compra dos títulos e no momento final com a sua venda, pagando o 

investidor, no restante período, apenas a comissão de custódia por deter as ações já que 

nenhum título foi transacionado. 

 

Para testar as hipóteses enumeradas no capítulo 3 foram utilizados testes de hipóteses 

não paramétricos (teste de Wilcoxon para as rendibilidades e rácio de sharpe) 

pressupondo amostras emparelhadas com um nível de significância de 0,05. 

 

Para se perceber se os dados observados adequavam-se a uma distribuição normal 

utilizou-se uma ferramenta estatística gráfica, o histograma e os testes estatísticos de 

ajustamento Kolgomorov-Smirnov e Shapiro-Wilk selecionando-se como input a 

rendibilidade da carteira ótima bem como o seu índice de Sharpe (“janela” de 1 ano). 

 

Gráfico 1 – Histograma da Distribuição das Rendibilidades da Carteira Ótima 
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Gráfico 2 – Histograma da Distribuição dos Rácios de Sharpe da Carteira Ótima 

 

 

 

Como se pode constatar através de uma observação dos gráficos e dos quadros de apoio, 

as rendibilidades e os rácios de sharpe parecem não seguir uma distribuição normal. 

 

As distribuições apresentadas por ambos os gráficos são leptocúrticas ou seja os dados 

observados estão mais concentrados no centro e nas abas comparativamente com o que 

se verifica numa distribuição normal. Percecionasse isto pela análise do coeficiente de 

curtose (Kurtosis) que evidencia ser superior (leptocúrtico) ao valor verificado numa 

distribuição Gaussiana (nas distribuições que seguem um padrão de normalidade o valor 

que se verifica para este coeficiente é igual ou inferior a 3) o que confere uma maior 

concentração de rendibilidades perto da média relativamente a uma distribuição normal 

(mesocúrtica).  

Para dissipar dúvidas e tornar metodologicamente o estudo mais rigoroso e consistente 

recorreu-se aos testes de ajustamento Kolgomorov-Smirnov e Shapiro-Wilk que 

corroboraram de forma mais conclusiva a ausência de normalidade nas rendibilidades e 

nos índices sharpe. 

 

Tabela 1 – Teste de Kolmogorov-Smirvov 

 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Rendibilidades ,123 120 ,000 ,882 120 ,000 

Índices de Sharpe ,090 120 ,018 ,941 120 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Tendo em conta um nível de significância de 0,05 e considerando como hipótese nula, 

para ambas as distribuições, a distribuição seguir um comportamento normal e a 

hipótese alternativa a distribuição não seguir um comportamento normal. De forma 

perentória rejeita-se a hipótese nula recorrendo para isso ao valor-p que apresenta 

valores próximos ou mesmo nulos ou seja menores que o nível de significância para 

ambas as variáveis e nos dois testes apresentados. O Teste de Kolmogorov-Smirnov 

com correção de Lillefors deve ser utilizado para amostras grandes (n ≥ 30) enquanto 

que o teste Shapiro-Wilk, específico para a distribuição Normal, tem uma melhor 

performance que o teste anterior em amostras reduzidas (n < 30). 

 

5 Resultados 

5.1 Análise às Tabelas de Resultados e Gráficos 

A recessão económica a que se assistiu entre 2001 e 2003 à escala global, afetou 

sobremaneira o comportamento dos mercados de capitais de quase todos os países do 

mundo com maior intensidade nos países europeus e nos E.U.A. Uma das causas para 

este despoletar foi a bolha especulativa criada no final da década de 1990, caracterizada 

por uma valorização abrupta das ações das novas empresas de tecnologia da informação 

e comunicação (TIC) baseadas na Internet. Este facto e a consequente crise podem-se 

contemplar no gráfico 3 que exibe a evolução das rendibilidades no mercado espanhol 

(IBEX 35) que também não foi exceção a estes acontecimentos. Outros fatores que 

também contribuíram mas de forma menos preponderante para as rendibilidades 

negativas apresentadas pelo IBEX 35 no período da recessão foram, o atentado 

terrorista ocorrido a 11 de Setembro de 2001 e a consequente guerra contra o terrorismo 

iniciada pelos E.U.A. 

Outro marco importante, exclusivo do mercado espanhol, e que levou também a uma 

queda das rendibilidades das empresas naquela praça, foi o atentado de 11 de Março de 

2004 ocorrido em Madrid. Não obstante as consequências deste acontecimento, ele não 

teve o impacto que os outros acontecimentos atrás referidos produziram na evolução 

negativa das rendibilidades como é possível observar no gráfico.  
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Gráfico 3 – Evolução da Rendibilidade do IBEX 35 entre 1997 e 2006 

 

 

 

As tabelas 5 a 8 (em anexo) expõem o número de títulos ponderados para a criação das 

carteiras ótimas (modelo de Markowitz e de variância mínima), durante o período em 

análise e tendo em conta duas “janelas” de dados, um ano e dois anos. Através da sua 

observação a primeira ilação que sobressai é a de que na constituição das carteiras 

ótimas se recorre a poucos títulos. Uma das explicações para este resultado é a não 

existência de vendas a descoberto o que limita o poder de diversificação das carteiras. 

De notar também que na constituição das carteiras otimizadas por Markowitz durante os 

anos de crise recorreu-se a poucos títulos, sensivelmente em média a 4,63 e 5,11 títulos 

tendo em conta as “janelas” de dados de 1 ano 2 anos respetivamente. 

A segunda ilação que se pode tirar é a de que as carteiras constituídas considerando a 

variância mínima são compostas por um número de títulos visivelmente superior ao das 

carteiras constituídas através do modelo de Markowitz. Isto justifica-se pelo facto das 

carteiras de Variância Mínima procurarem ter o menor risco possível, recorrendo para 

isso a uma maior diversificação de títulos. 

 

Pela observação das tabelas (8 a 17, em anexo que contêm os resultados 

correspondentes a um investimento de 10.000,00€ e uma “janela” de dados de um ano) 

e quando não considerado o custo de intermediação financeira, é percetível uma 

proximidade entre todas as carteiras ao nível da rendibilidade e do rácio de Sharpe. 

Nenhuma carteira neste estudo empírico, sem os custos imputados, consegue atingir 

uma posição de destaque. Nas tabelas acima mencionadas pode-se também constatar, 

em termos de rendibilidade sem custos imputados, que a carteira mais estável e que 

apresenta melhores resultados é a de Variância Mínima, seguida da Carteira de pesos 
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iguais, com a carteira otimizada por Markowitz a surgir logo atrás e por último o índice 

de mercado. Em termos rácio de Sharpe sem custos imputados e hierarquizando temos 

com a melhor performance o índice de mercado, depois a carteira de Markowitz, 

seguida da de pesos iguais e com o pior rácio temos a Variância Mínima. 

 

Com os custos de intermediação financeira imputados às carteiras, as que sofrem mais 

ao nível da performance quer em termos de rendibilidade quer em termos de rácio de 

sharpe são as geridas ativamente, que com um maior número de transações acarretam 

maiores custos. É possível também constatar isso nas tabelas seguintes (18 a 27, em 

anexo que contêm os resultados correspondentes a um investimento de 10.000,00€ e 

uma “janela” de dados de dois anos), onde, com os custos imputados, a gestão passiva 

(carteira de pesos iguais e índice de mercado) produz melhores resultados quer em 

termos de rendibilidade (carteira de pesos iguais) quer em termos de rácio de Sharpe 

(índice de mercado).  

 

Da “janela” de dados de 1 ano para a de 2 anos, considerando os dois grupos de tabelas 

acima referidas, constata-se uma ligeira melhoria da performance da carteira constituída 

tendo em conta o Modelo de Markowitz. Podendo esse facto justificar-se com a possível 

diminuição ligeira dos erros de estimação do Modelo com o aumentar das “janelas” de 

dados.  

 

A carteira de pesos iguais, com base nas mesmas tabelas parece ser a carteira que com e 

sem custos de intermediação financeira, apresenta resultados numa ótica de 

rendibilidade mais estáveis e por isso mesmo parece ser a melhor solução para o 

investidor. Numa análise do risco-rendibilidade também consegue ser a mais atrativa, 

mesmo quando comparada com o índice de mercado. 

 

Em relação ao índice de Sharpe, como medida de avaliação da performance, é possível 

constatar, recorrendo às referidas tabelas em anexo, que a melhor performance pertence 

ao índice de mercado IBEX 35. 

No entanto, é necessário efetuar o teste de hipóteses de modo a avaliar a significância 

estatística destas diferenças observadas. 
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5.2 Testes de Hipóteses 

Os testes de hipóteses seguidamente apresentados, permitirão perceber se 

estatisticamente, recorrendo para o efeito ao programa estatístico IBM SPSS 19, 

existem diferenças de desempenho entre as carteiras ótimas geridas ativamente de 

Markowitz e de Variância Mínima, carteiras de pesos iguais geridas passivamente e o 

índice de Mercado (IBEX 35). Os testes de hipóteses terão em conta as duas “janelas” 

de dados utilizadas para este estudo, de 1 e 2 anos, considerando um montante de 

investimento de 10.000,00€. 

 

Tabela 2 - Tabela de hipóteses com o montante de investimento de 10000€ e uma “janela” 

de dados de um ano: 

Hipot. Hipot. Nula Hipot. Altern. 
Z Observ. 

Z Tab. 
Observação 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2 

HA                   -0,545 -8,179 -1,96 Aceito    Rejeito    

HB                   -1,634 -7,102 -1,96 Aceito    Rejeito    

HC                   -0,513 -8,043 -1,96 Aceito    Rejeito    

HD                   -1,681 -9,184 -1,96 Aceito    Rejeito    

HE                   -1,346 -0,652 -1,96 Aceito    Aceito    

HF                   -1,893 -9,250 -1,96 Aceito    Rejeito    

HG                       -0,995 -8,132 -1,96 Aceito    Rejeito    

HH                       -1,034 -9,040 -1,96 Aceito    Rejeito    

HI                       -0,246 -8,579 -1,96 Aceito    Rejeito    

HJ                       -0,191 -9,383 -1,96 Aceito    Rejeito    

HK                       -1,804 -2,553 -1,96 Aceito    Rejeito    

HL                       -1,134 -9,483 -1,96 Aceito    Rejeito    

HM         
          

  -9,535 -1,96 Rejeito    

HN         
          

  -10,867 -1,96 Rejeito    

HO         
          

  -9,525 -1,96 Rejeito    

HP           
            

  -9,506 -1,96 Rejeito    

HQ           
            

  -9,506 -1,96 Rejeito    

HR           
            

  -9,506 -1,96 Rejeito    
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Tabela 3 - Tabela de hipóteses com o montante de investimento de 10000€ e uma “janela” 

de dados de dois anos: 

Hipot. Hipot. Nula Hipot. Altern. 

Z Observ. 

Z Tab. 

Observação 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2 

HA                   -0,320 -8,448 -1,96 Aceito    Rejeito    

HB                   -0,461 -8,037 -1,96 Aceito    Rejeito    

HC                   -1,336 -8,244 -1,96 Aceito    Rejeito    

HD                   -1,865 -9,294 -1,96 Aceito    Rejeito    

HE                   -1,346 -0,652 -1,96 Aceito    Aceito    

HF                   -1,909 -9,457 -1,96 Aceito    Rejeito    

HG                       -1,998 -8,260 -1,96 Rejeito    Rejeito    

HH                       -1,862 -9,056 -1,96 Aceito    Rejeito    

HI                       -1,171 -8,904 -1,96 Aceito    Rejeito    

HJ                       -0,136 -9,449 -1,96 Aceito    Rejeito    

HK                       -1,804 -2,553 -1,96 Aceito    Rejeito    

HL                       -1,082 -9,493 -1,96 Aceito    Rejeito    

HM         
          

  -9,537 -1,96 Rejeito    

HN         
          

  -10,867 -1,96 Rejeito    

HO         
          

  -9,533 -1,96 Rejeito    

HP           
            

  -9,506 -1,96 Rejeito    

HQ           
            

  -9,506 -1,96 Rejeito    

HR           
            

  -9,506 -1,96 Rejeito    

 

A tabela 2 e 3 vêm reforçar estatisticamente, a exposição acima feita baseada nos 

quadros 8 a 27 em anexo, de que as carteiras apresentam entre si rendibilidades e rácios 

de Sharpe sem custos imputados (cenário 1) muito próximos, sem nenhuma carteira se 

sobressair de forma nítida.  

Com os custos imputados (cenário 2) as carteiras geridas de forma ativa veem as suas 

performances pioradas e a sua atratividade para o investidor reduzida, já que 

obviamente apresentam custos de transação muito superiores aos apresentados pela 

gestão passiva.  

Os custos de intermediação financeira, quer os relacionados com a transação dos títulos 

quer os relacionados com a sua guarda (custos de custódia), têm um impacto 

significativo na performance de carteiras de ativos financeiros como se pode observar 

nas últimas 6 hipóteses das duas tabelas, que expõem a diferença de comportamentos 

dos portfolios com e sem custos imputados. 
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6 Conclusões, limitações e tópicos de investigação 

futura 

6.1 Conclusões 

Este estudo foi realizado com o intuito analisar o comportamento de uma gestão ativa 

face a uma gestão passiva. A gestão ativa baseou-se em dois modelos para constituição 

das carteiras, o modelo de otimização de Markowitz e o modelo de variância mínima. A 

gestão passiva utilizou o modelo de proporções homogéneas dos títulos na constituição 

da carteira. 

 

Conclui-se em relação a este propósito que uma gestão ativa, considerando os modelos 

utilizados, não se sobrepõe a uma gestão passiva. A carteira de pesos iguais foi aliás a 

que obteve uma melhor performance ao nível da rendibilidade, apresentando os 

resultados mais estáveis e consistentes para as duas “janelas” de dados consideradas 

neste estudo com e sem custos de intermediação financeira imputados. Em termos de 

Rácio de Sharpe acompanhar o mercado (IBEX 35) parece ser a melhor decisão. 

 

Um segundo objetivo deste trabalho era perceber qual o impacto dos custos de 

intermediação financeira na rendibilidade e no rácio de Sharpe dos modelos 

considerados. Os testes de hipóteses permitiram concluir que os custos de transação e de 

custódia considerados neste estudo têm impacto na performance dos modelos 

considerados. Os dois modelos, onde a realocação do investimento é dinâmica e revista 

mensalmente, apresentaram custos de intermediação financeira superiores aos do 

modelo onde a realocação do investimento é estática. Isto justifica-se pelo facto da 

compra e venda de títulos na gestão passiva acontecer apenas duas vezes, no início 

(compra) e no fim (venda), no período em analise utilizado para este estudo (entre 1997 

e 2006). Ao invés na gestão ativa a compra e venda de títulos foi executada 

mensalmente e consequentemente os custos de transação tiveram um peso muito maior.  

 

Os erros de estimação relacionados com as rendibilidades, variâncias e covariâncias dos 

títulos, neste estudo afetaram o cálculo das ponderações ótimas e, por conseguinte, a 
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performance das carteira otimizadas através dos modelos de Markowitz e de Variância 

Mínima, uma vez que com o aumento da “janela” de dados de 1 para 2 anos não se 

verificou uma melhoria significativa do desempenho das carteira otimizadas. Convém, 

no entanto, referir que o período em análise (1996-2006) foi atravessado por uma grave 

crise nos mercados financeiros (2001 a 2003) o que provoca um elevado número de 

erros de estimação quando se combinam anos diferentes para prever o próximo período. 

 

A simplicidade dos “inputs” utilizados neste trabalho não parece ter sido influente para 

levar a carteira otimizada através do modelo de Markowitz a uma performance superior 

em relação às outras carteiras consideradas e ao índice de mercado.  

Esta conclusão não corrobora o que é defendido por Kritzman et al. (2010), ou seja, que 

utilizando estimativas simples, mas plausíveis, de retorno esperado, volatilidade e 

correlação, aplicados de diferente forma, a otimização de carteiras consegue ter um 

desempenho superior ao de carteiras que utilizam a estratégia de pesos iguais.  

 

Os resultados deste trabalho parecem ir ao encontro de algumas conclusões tiradas de 

um estudo de Arshanapalli et al. (2001). Nesse artigo, a gestão ativa superou a gestão 

passiva, utilizando para o efeito o modelo Peabody, mas quando baseada no modelo de 

Markowitz foi a gestão passiva que superou a gestão ativa.  

No entanto, existem algumas diferenças entre o artigo referido e este trabalho: o 

mercado financeiro considerado e os ativos considerados para a constituição das 

carteiras. Nesse estudo considerou-se o S&P 500 como mercado financeiro e nesta tese 

utilizou-se o mercado espanhol IBEX 35 existindo uma diferença significativa na 

maturidade de cada um dos índices, sendo o espanhol mais recente. Arshanapalli et al. 

(2001) consideraram ainda carteiras constituídas por ações, obrigações e bilhetes do 

tesouro, ao invés das carteiras estudadas na presente tese compostas apenas por ações. 

 

O debate vai continuar entre os defensores da gestão ativa e passiva. Dependendo dos 

períodos e medidas de avaliação da performance utilizados, os fundos geridos 

ativamente podem ou não ultrapassar os fundos geridos passivamente. A literatura mais 

recente sobre esta temática tem vindo tendencialmente a inclinar-se para uma 

complementaridade destes dois tipos de gestão. Optando-se por um dos dois tipos de 

gestão consoante por exemplo entre outros, o horizonte temporal de investimento. 
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6.2 Limitações do estudo 

Como principais limitações do trabalho desenvolvido podemos enumerar as seguintes: 

 

 A literatura existente sobre o debate entre a gestão ativa e a gestão passiva 

considera o horizonte temporal como um dos fatores condicionantes da escolha 

de um destes tipos de gestão, considera-se por isso que o período de tempo de 10 

anos considerado nesta dissertação poderá limitar as conclusões que com outros 

cenários temporais pudessem ser diferentes; 

 O reduzido número de títulos que se mantiveram no IBEX 35 durante o 

horizonte temporal considerado confinaram a composição das carteiras a 19 

títulos, o que levou a “janelas” de dados de apenas 1 e 2 anos; 

 A utilização do Modelo de Markowitz como modelo de otimização ao invés de 

outros modelos que conduziriam porventura a resultados diferentes e 

consequentemente a conclusões diferentes; 

 A utilização do Indice Sharpe como rácio de avaliação da performance e não de 

outros que conduziriam porventura a resultados diferentes e consequentemente a 

conclusões diferentes; 
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6.3 Tópicos para investigação futura 

Como principais tópicos para investigação futura podemos enumerar os seguintes: 

 Considerar em futuros estudos os inputs (rendibilidades, desvio-padrão e 

covariâncias) com outra periodicidade que não a mensal, considerada para o 

efeito neste estudo; 

 Considerar “janelas” de dados diferentes das consideradas nesta tese de 1 e 2 

anos; 

 Executar-se este estudo considerando-se o modelo de Markowitz sem a restrição 

a que foi sujeito neste trabalho da não existência de vendas a descoberto 

 Utilizar os mesmos dados utilizados nesta tese mas considerando outros modelos 

de otimização e de avaliação da performance e posteriormente comparar os 

resultados obtidos nesses estudos com os do estudo agora realizado; 

 Realizar este estudo em mercados com maior dimensão, maturidade e liquidez e 

verificar se os resultados são substancialmente diferentes; 

 Acrescentar ao debate entre a gestão ativa e a gestão passiva para além das ações 

outros ativos; 

 Utilizar um horizonte temporal para o histórico de dados, mais recente, 

abrangendo a crise de 2008 para perceber qual dos dois tipos de gestão em 

análise se comportará melhor, neste mercado IBEX 35, num cenário de queda 

abrupta (bear market); 

 Comparar num estudo futuro, utilizando para o efeito os mesmos dados 

aplicados neste estudo, carteiras geridas exclusivamente por cada um dos dois 

tipos de gestão em análise com uma outra carteira que combina de forma ótima a 

gestão ativa e a gestão passiva.  
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As tabelas 4 e 5 evidenciam o número de títulos ponderados para a criação das carteiras ótimas, durante o período em análise, tendo em conta duas 
“janelas” de dados, um ano e dois anos. 
 
Tabela 4- nº de títulos ponderados para a “janela” de 1 ano 

Ano\Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Média 

1997 5 6 7 7 7 8 8 7 6 8 6 6 6,75 

1998 6 6 6 6 6 7 7 7 5 5 6 6 6,08 

1999 5 6 4 2 3 5 4 4 4 4 4 3 4,00 

2000 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 4,50 

2001 3 7 7 5 4 6 6 6 7 4 2 3 5,00 

2002 3 5 7 6 6 5 4 2 2 2 4 5 4,25 

2003 3 2 3 2 2 2 5 7 7 7 7 10 4,75 

2004 9 10 7 9 7 8 7 5 3 3 5 6 6,58 

2005 6 4 7 8 6 8 8 9 9 10 10 8 7,75 

2006 7 7 5 6 8 6 5 5 5 6 5 5 5,83 

 
Tabela 5- nº de títulos ponderados para a “janela” de 2 anos 

Ano\Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Média 

1997 6 5 7 7 6 7 7 8 8 8 8 6 6,92 

1998 7 6 7 9 7 7 7 7 6 5 5 5 6,50 

1999 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 6 4 4,83 

2000 5 5 4 5 5 4 5 5 5 7 7 5 5,17 

2001 5 9 8 6 5 6 5 5 5 4 7 6 5,92 

2002 4 7 8 6 7 7 7 6 4 2 3 3 5,33 

2003 4 2 3 3 3 4 3 5 6 6 4 6 4,08 

2004 6 9 6 5 5 5 6 8 7 9 11 8 7,08 

2005 10 10 10 12 9 9 8 7 7 7 8 8 8,75 

2006 8 7 9 10 9 9 7 7 7 7 7 6 7,75 
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As tabelas 6 e 7 evidenciam o número de títulos ponderados para a criação das carteiras de variância mínima, durante o período em análise, tendo em conta 
duas “janelas” de dados, um ano e dois anos. 
 
Tabela 6- nº de títulos ponderados para a “janela” de 1 ano 

Ano\Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Média 

1997 11 12 13 12 11 13 14 14 15 15 11 11 12,67 

1998 12 11 11 13 13 11 18 10 10 8 7 8 11,00 

1999 8 9 8 8 8 8 8 9 10 12 12 11 9,25 

2000 11 14 14 15 16 16 15 16 15 15 15 17 14,92 

2001 15 15 16 16 15 13 14 14 14 12 12 12 14,00 

2002 13 12 11 11 11 10 10 9 9 11 11 9 10,58 

2003 10 9 10 8 9 8 9 10 10 10 9 9 9,25 

2004 9 9 9 12 12 12 11 10 11 11 10 9 10,42 

2005 9 9 9 9 9 10 11 10 13 13 11 12 10,42 

2006 12 11 11 13 13 13 11 10 10 10 11 9 11,17 

 
Tabela 7- nº de títulos ponderados para a “janela” de 2 anos 

Ano\Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Média 

1997 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 11,00 

1998 13 13 13 14 12 12 13 13 12 10 11 11 12,25 

1999 10 11 10 10 12 12 11 12 12 12 13 11 11,33 

2000 12 12 10 13 10 10 11 12 13 13 14 14 12,00 

2001 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15,67 

2002 15 13 13 14 14 13 13 12 12 12 12 11 12,83 

2003 11 11 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9,67 

2004 10 9 9 9 9 9 9 10 10 11 10 10 9,58 

2005 11 10 11 11 10 10 10 12 11 12 13 12 11,08 

2006 12 11 14 13 14 14 13 12 13 12 13 11 12,67 
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As tabelas 8 a 27 exibem a rendibilidade ( - com e sem o efeito dos custos de intermediação financeira) e risco ( ) da carteira ótima, da carteira composta por todos os 
ativos em proporção equivalente, da carteira de variância mínima e do índice de mercado (IBEX 35). As tabelas referidas apresentam ainda o rácio de Sharpe (medida de 
avaliação escolhida para medir o desempenho dos portfolios apresentados com e sem o efeito dos custos de intermediação financeira). As tabelas apresentadas foram 
obtidas tendo por base duas “janelas” de dados: “janela” de dados de um ano e de dois anos. O montante de investimento considerado foi de 10000€. 
 

Tabela 8- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 1997 (Janela de 1 ano) 
Meses Jan-97 Fev-97 Mar-97 Abr-97 Mai-97 Jun-97 Jul-97 Ago-97 Set-97 Out-97 Nov-97 Dez-97 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* 14,41% 3,21% 2,80% 14,90% 10,00% 11,81% 2,74% -4,35% 15,69% -7,76% 9,18% -4,53% 5,67% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* 8,08% 2,78% 2,21% 11,82% 9,93% 10,47% -0,53% -4,09% 11,96% -11,32% 8,83% 0,03% 4,18% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 21,82% 5,38% 1,94% 12,99% 11,40% 11,22% 0,24% -2,33% 12,71% -10,08% 7,74% -1,97% 5,92% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* 10,42% -2,36% -3,56% 8,54% 3,64% 5,45% -4,40% -10,71% 10,12% -14,12% 2,82% -10,10% -0,35% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* -6,97% 2,75% 2,17% 11,78% 9,90% 10,44% -0,57% -4,12% 11,92% -11,36% 8,80% 0,00% 2,89% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* 13,09% -4,14% -8,37% 1,89% 1,88% 0,91% -10,86% -13,43% 0,82% -21,97% -5,73% -10,70% -4,72% 

σp (Carteira Ótima) 8,15% 3,32% 4,17% 6,34% 5,28% 5,13% 6,36% 4,08% 4,99% 11,54% 5,38% 6,40% 5,93% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 6,76% 3,32% 4,53% 5,10% 5,59% 4,17% 5,64% 3,82% 4,31% 9,12% 6,29% 5,57% 5,35% 

σp (Carteira Var. Mínima) 14,82% 3,68% 3,85% 4,48% 5,41% 4,57% 5,81% 4,33% 4,47% 9,50% 4,96% 4,61% 5,87% 

Rp (IBEX 35) 3,29% -0,41% 2,22% 8,56% 6,41% 8,86% -1,08% -4,18% 10,70% -13,05% 8,29% 4,56% 2,85% 

σp (IBEX 35) 6,28% 3,47% 5,48% 4,90% 6,44% 4,57% 7,27% 5,58% 4,01% 10,37% 6,72% 6,50% 5,97% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* 1,15 -0,56 -0,54 1,55 0,93 1,31 -0,37 -2,31 2,13 -1,11 0,76 -1,50 0,12 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* 0,45 -0,69 -0,63 1,32 0,87 1,30 -0,99 -2,40 1,60 -1,80 0,60 -0,90 -0,11 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* 1,13 0,08 -0,81 1,77 1,17 1,34 -0,83 -1,71 1,71 -1,59 0,54 -1,53 0,11 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* 0,66 -2,24 -2,07 0,55 -0,27 0,07 -1,49 -3,87 1,01 -1,66 -0,42 -2,37 -1,01 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* -1,78 -0,70 -0,64 1,32 0,86 1,29 -1,00 -2,41 1,59 -1,80 0,59 -0,91 -0,30 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* 0,54 -2,51 -3,49 -0,71 -0,59 -0,91 -2,74 -4,28 -0,95 -2,85 -2,18 -3,42 -2,01 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) -0,28 -1,58 -0,52 0,71 0,21 0,83 -0,85 -1,66 1,40 -1,75 0,48 -0,08 -0,26 

* intermediação financeira 

Tabela 9- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 1998 (Janela de 1 ano) 
Meses Jan-98 Fev-98 Mar-98 Abr-98 Mai-98 Jun-98 Jul-98 Ago-98 Set-98 Out-98 Nov-98 Dez-98 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* 19,48% 14,37% 3,48% -2,53% 10,20% -5,67% 3,33% -22,73% -0,77% 5,46% 7,00% 15,06% 3,89% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* 10,36% 7,30% 11,21% -1,64% 3,00% -0,94% -1,67% -18,75% -5,63% 15,62% 7,21% 8,23% 2,86% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 11,68% 6,28% 7,76% 1,40% 8,66% -2,12% -0,39% -15,58% -5,99% 10,69% 11,79% 4,24% 3,20% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* 13,91% 9,59% -1,30% -7,31% 4,63% -11,24% -3,03% -29,87% -6,34% 0,68% 1,43% 10,28% -1,55% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* 10,33% 7,26% 11,18% -1,67% 2,96% -0,98% -1,71% -18,79% -5,67% 15,58% 7,18% 8,19% 2,82% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* 2,16% -3,24% -1,76% -8,91% -1,65% -12,43% -14,65% -29,84% -13,93% 2,75% 5,43% -2,12% -6,52% 

σp (Carteira Ótima) 5,18% 6,12% 7,02% 6,64% 7,00% 10,35% 3,69% 9,15% 8,13% 12,41% 7,55% 7,71% 7,58% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 3,84% 3,47% 5,39% 7,63% 6,75% 6,31% 4,39% 8,52% 12,15% 11,92% 6,34% 5,40% 6,84% 

σp (Carteira Var. Mínima) 3,42% 3,92% 4,41% 6,65% 5,86% 7,81% 4,01% 6,99% 9,31% 9,00% 4,47% 4,48% 5,86% 

Rp (IBEX 35) 9,26% 11,18% 13,72% -1,81% -0,20% 1,40% 3,37% -23,88% -7,38% 13,66% 9,17% 1,96% 2,54% 

σp (IBEX 35) 4,56% 4,50% 5,94% 8,78% 7,40% 6,25% 5,13% 10,72% 16,05% 14,24% 7,16% 6,36% 8,09% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* 2,78 1,51 -0,20 -1,10 0,80 -0,99 -0,32 -2,98 -0,67 0,07 0,37 1,44 0,06 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* 1,38 0,63 1,17 -0,84 -0,24 -0,87 -1,41 -2,74 -0,85 0,93 0,48 0,80 -0,13 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* 1,93 0,30 0,65 -0,51 0,69 -0,85 -1,23 -2,88 -1,15 0,68 1,70 0,07 -0,05 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* 1,71 0,73 -0,88 -1,82 0,00 -1,52 -2,05 -3,76 -1,36 -0,32 -0,37 0,82 -0,73 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* 1,37 0,62 1,16 -0,85 -0,25 -0,87 -1,42 -2,74 -0,85 0,92 0,47 0,79 -0,14 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -0,85 -2,13 -1,51 -2,06 -1,07 -2,17 -4,79 -4,92 -2,00 -0,21 0,28 -1,35 -1,90 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) 0,92 1,35 1,48 -0,75 -0,65 -0,50 -0,23 -2,65 -0,75 0,64 0,70 -0,31 -0,06 

* intermediação financeira 
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Tabela 10- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 1999 (“Janela” de 1 ano) 
Meses Jan-99 Fev-99 Mar-99 Abr-99 Mai-99 Jun-99 Jul-99 Ago-99 Set-99 Out-99 Nov-99 Dez-99 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* -8,45% -1,45% -9,15% -6,22% -2,49% -0,33% -4,22% 5,54% -8,98% 4,24% 5,33% 14,95% -0,93% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* -0,61% -0,50% -6,03% 1,98% -0,61% 1,77% -8,20% 3,58% -4,08% -0,66% 4,58% 3,68% -0,43% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 0,23% -0,61% -5,86% -2,88% 0,58% 5,08% -5,96% 2,85% -0,99% 1,60% 0,98% 2,67% -0,19% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* -14,02% -6,23% -13,93% -9,42% -4,90% -4,32% -9,78% 1,56% -12,97% 0,25% 2,14% 10,97% -5,05% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* -0,65% -0,54% -6,07% 1,94% -0,64% 1,73% -8,24% 3,54% -4,12% -0,69% 4,54% 3,65% -0,46% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -6,92% -7,75% -13,80% -9,23% -5,78% -1,28% -12,32% -4,29% -8,93% -7,92% -9,33% -6,85% -7,87% 

σp (Carteira Ótima) 14,18% 9,27% 8,31% 8,53% 5,55% 4,24% 6,96% 6,62% 5,38% 4,28% 6,03% 10,26% 7,47% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 10,36% 5,18% 6,15% 4,13% 3,47% 2,77% 4,83% 5,15% 3,82% 5,28% 3,77% 2,93% 4,82% 

σp (Carteira Var. Mínima) 8,54% 3,69% 4,64% 5,22% 4,46% 3,39% 5,10% 4,33% 3,12% 5,56% 3,57% 2,96% 4,55% 

Rp (IBEX 35) 0,43% 1,19% -2,60% 2,38% 0,97% 1,44% -8,44% 4,32% -2,90% 2,24% 11,77% 6,05% 1,40% 

σp (IBEX 35) 12,89% 5,04% 6,12% 5,10% 3,92% 3,31% 5,27% 5,75% 5,09% 5,33% 3,96% 3,90% 5,47% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* -0,83 -0,50 -1,49 -1,09 -0,92 -0,70 -0,99 0,43 -2,17 0,37 0,40 1,11 -0,53 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* -0,38 -0,72 -1,50 -0,27 -0,93 -0,31 -2,26 0,17 -1,77 -0,63 0,43 0,02 -0,68 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* -0,37 -1,03 -1,95 -1,14 -0,46 0,72 -1,70 0,04 -1,17 -0,19 -0,55 -0,32 -0,68 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* -1,22 -1,02 -2,06 -1,46 -1,36 -1,64 -1,80 -0,17 -2,91 -0,56 -0,13 0,72 -1,13 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* -0,39 -0,72 -1,51 -0,27 -0,94 -0,32 -2,27 0,16 -1,78 -0,63 0,42 0,01 -0,69 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -1,20 -2,97 -3,67 -2,36 -1,89 -1,15 -2,95 -1,62 -3,71 -1,90 -3,44 -3,53 -2,53 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) -0,23 -0,40 -0,95 -0,14 -0,43 -0,36 -2,12 0,28 -1,10 -0,08 2,23 0,62 -0,22 

* intermediação financeira 

 
Tabela 11- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 2000 (“Janela” de 1 ano) 

Meses Jan-00 Fev-00 Mar-00 Abr-00 Mai-00 Jun-00 Jul-00 Ago-00 Set-00 Out-00 Nov-00 Dez-00 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* 2,07% 5,43% -3,23% -2,51% -9,26% -5,68% -5,63% 6,33% -3,33% -7,65% -14,37% 0,02% -3,15% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* -8,54% 7,61% 5,88% -0,63% -4,71% -5,41% -2,30% 4,10% -1,74% -0,56% -5,83% -1,32% -1,12% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* -11,46% 5,34% 7,70% 1,14% -4,20% -5,96% -1,55% 5,29% 1,50% -1,71% -3,88% -3,28% -0,92% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* -1,92% 1,44% -7,21% -6,49% -13,25% -8,88% -9,62% 0,76% -7,31% -11,63% -19,94% -3,97% -7,34% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* -8,57% 7,57% 5,85% -0,66% -4,75% -5,44% -2,34% 4,06% -1,78% -0,60% -5,86% -1,36% -1,16% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -20,19% -6,55% -3,40% -11,54% -16,88% -18,65% -15,02% -7,39% -11,18% -13,60% -16,56% -16,75% -13,14% 

σp (Carteira Ótima) 9,45% 8,93% 6,84% 9,28% 10,27% 7,26% 8,18% 5,82% 5,72% 9,23% 13,07% 6,43% 8,37% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 5,72% 4,29% 5,08% 4,51% 5,91% 4,38% 3,74% 3,23% 4,14% 5,08% 5,02% 6,52% 4,80% 

σp (Carteira Var. Mínima) 6,35% 4,38% 5,76% 4,16% 5,01% 3,64% 3,19% 2,91% 3,59% 5,40% 4,68% 5,79% 4,57% 

Rp (IBEX 35) -7,18% 14,98% -5,31% -3,99% -7,04% -1,01% -0,47% 3,30% 0,60% -5,51% -11,75% -1,14% -2,04% 

σp (IBEX 35) 7,40% 7,27% 4,93% 6,28% 8,34% 6,18% 4,34% 4,97% 6,26% 8,43% 9,34% 9,46% 6,93% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* -0,13 0,23 -0,99 -0,68 -1,30 -1,39 -1,25 0,30 -1,44 -1,37 -1,49 -0,81 -0,86 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* -2,06 0,98 0,46 -0,98 -1,49 -2,24 -1,84 -0,15 -1,61 -1,09 -2,18 -1,00 -1,10 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* -2,32 0,44 0,72 -0,64 -1,65 -2,85 -1,92 0,25 -0,95 -1,24 -1,93 -1,47 -1,13 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* -0,55 -0,22 -1,58 -1,11 -1,68 -1,83 -1,73 -0,65 -2,14 -1,80 -1,92 -1,43 -1,39 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* -2,07 0,97 0,45 -0,99 -1,49 -2,25 -1,85 -0,16 -1,62 -1,10 -2,19 -1,01 -1,11 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -3,70 -2,27 -1,21 -3,69 -4,18 -6,33 -6,15 -4,11 -4,49 -3,44 -4,64 -3,79 -4,00 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) -1,41 1,59 -1,80 -1,24 -1,33 -0,87 -1,16 -0,26 -0,69 -1,24 -1,81 -0,67 -0,91 

* intermediação financeira 
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Tabela 12- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 2001 (“Janela” de 1 ano) 
Meses Jan-01 Fev-01 Mar-01 Abr-01 Mai-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01 Set-01 Out-01 Nov-01 Dez-01 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* 8,63% 3,68% -3,71% -1,32% -1,29% -2,21% 1,59% -4,10% -11,65% 4,97% 6,66% 2,62% 0,32% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* 9,97% -1,06% 0,27% 2,72% 0,82% -2,47% -1,99% -1,85% -10,90% 5,68% 3,76% 0,24% 0,43% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 10,79% 1,69% -0,32% 1,52% -0,25% -1,12% -0,05% -1,24% -10,64% 3,45% 2,34% 0,07% 0,52% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* 5,44% -1,89% -10,07% -6,89% -5,28% -6,99% -3,97% -9,67% -17,21% -0,59% 2,68% 0,21% -4,52% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* 9,94% -1,10% 0,24% 2,69% 0,78% -2,51% -2,03% -1,88% -10,93% 5,65% 3,72% 0,20% 0,40% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -2,69% -10,99% -13,00% -11,16% -12,93% -13,01% -11,15% -12,34% -21,74% -7,65% -7,18% -9,45% -11,11% 

σp (Carteira Ótima) 8,43% 5,52% 6,46% 6,58% 3,89% 2,79% 4,58% 2,91% 11,42% 6,41% 7,88% 6,19% 6,09% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 4,10% 4,23% 7,00% 4,22% 2,80% 3,26% 3,95% 3,02% 10,52% 6,11% 4,51% 4,71% 4,87% 

σp (Carteira Var. Mínima) 4,30% 4,53% 6,54% 3,69% 2,51% 2,55% 3,02% 2,35% 9,68% 5,33% 4,78% 4,22% 4,46% 

Rp (IBEX 35) 10,48% -5,74% -2,58% 4,75% -2,70% -6,77% -4,59% -1,89% -12,90% 6,10% 7,32% 0,39% -0,68% 

σp (IBEX 35) 6,34% 6,02% 8,99% 7,67% 3,93% 5,51% 7,40% 5,95% 12,44% 10,84% 7,84% 7,43% 7,53% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* 0,43 -0,23 -1,35 -0,94 -1,62 -2,49 -0,66 -3,00 -1,41 0,19 0,38 -0,14 -0,90 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* 1,20 -1,42 -0,67 -0,51 -1,50 -2,21 -1,68 -2,14 -1,46 0,31 0,02 -0,69 -0,90 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* 1,34 -0,72 -0,81 -0,91 -2,09 -2,30 -1,55 -2,50 -1,56 -0,06 -0,28 -0,81 -1,02 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* 0,05 -1,24 -2,33 -1,79 -2,64 -4,21 -1,88 -4,91 -1,89 -0,68 -0,13 -0,53 -1,85 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* 1,20 -1,43 -0,68 -0,52 -1,51 -2,22 -1,69 -2,16 -1,46 0,30 0,01 -0,70 -0,90 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -1,80 -3,52 -2,75 -4,34 -7,14 -6,97 -5,22 -7,23 -2,70 -2,15 -2,27 -3,07 -4,10 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) 0,86 -1,78 -0,84 -0,02 -1,96 -2,09 -1,25 -1,10 -1,39 0,21 0,46 -0,42 -0,78 

* intermediação financeira 

 
Tabela 13- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 2002 (“Janela” de 1 ano) 

Meses Jan-02 Fev-02 Mar-02 Abr-02 Mai-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Set-02 Out-02 Nov-02 Dez-02 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* -2,32% 0,92% 0,25% 3,93% 0,90% -7,73% -7,95% -3,92% -17,62% -1,27% 5,83% -2,07% -2,59% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* 0,94% 2,11% 2,16% 2,17% -0,43% -8,17% -8,84% 1,27% -12,24% 8,79% 7,22% -6,33% -0,95% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* -0,40% 4,28% 1,74% 2,99% 0,78% -4,62% -12,68% 3,02% -4,22% -2,41% 4,56% 0,03% -0,58% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* -5,52% -4,64% -6,90% -2,43% -4,67% -13,30% -12,73% -7,12% -20,03% -2,89% 1,84% -6,84% -7,10% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* 0,90% 2,07% 2,12% 2,13% -0,46% -8,21% -8,88% 1,24% -12,28% 8,75% 7,19% -6,37% -0,98% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -10,71% -6,04% -7,78% -6,53% -8,74% -13,35% -21,41% -4,92% -11,37% -11,14% -4,17% -8,70% -9,57% 

σp (Carteira Ótima) 3,53% 3,51% 2,40% 3,04% 5,59% 4,99% 11,61% 7,47% 8,47% 5,49% 6,37% 3,50% 5,50% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 4,31% 3,39% 2,82% 3,19% 2,84% 5,65% 9,95% 6,83% 7,54% 6,85% 5,65% 4,15% 5,26% 

σp (Carteira Var. Mínima) 3,13% 2,51% 2,15% 2,71% 2,16% 4,06% 6,23% 3,59% 3,73% 4,02% 4,14% 2,97% 3,45% 

Rp (IBEX 35) -4,22% 1,05% 1,39% -1,16% -2,54% -13,98% -10,09% 2,94% -16,96% 12,25% 8,52% -10,21% -2,75% 

σp (IBEX 35) 7,47% 6,73% 4,40% 5,25% 4,95% 8,36% 15,24% 11,67% 10,91% 10,11% 8,04% 6,28% 8,28% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* -1,61 -0,71 -1,32 0,17 -0,45 -2,25 -0,99 -0,99 -2,48 -0,85 0,38 -1,53 -1,05 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* -0,57 -0,38 -0,44 -0,39 -1,36 -2,06 -1,24 -0,32 -2,08 0,78 0,68 -2,31 -0,81 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* -1,21 0,35 -0,77 -0,16 -1,23 -2,00 -2,60 -0,12 -2,05 -1,45 0,28 -1,09 -1,00 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* -2,52 -2,29 -4,30 -1,92 -1,45 -3,36 -1,40 -1,41 -2,77 -1,15 -0,24 -2,89 -2,14 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* -0,58 -0,39 -0,45 -0,40 -1,37 -2,07 -1,24 -0,32 -2,08 0,78 0,67 -2,32 -0,82 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -4,50 -3,77 -5,19 -3,68 -5,63 -4,15 -4,00 -2,33 -3,97 -3,62 -1,83 -4,03 -3,89 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) -1,02 -0,35 -0,46 -0,87 -1,21 -2,09 -0,89 -0,04 -1,87 0,87 0,64 -2,15 -0,79 

* intermediação financeira 
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Tabela 14- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 2003 (“Janela” de 1 ano) 
Meses Jan-03 Fev-03 Mar-03 Abr-03 Mai-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Set-03 Out-03 Nov-03 Dez-03 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* -8,99% 4,22% 1,72% -1,13% 6,16% -1,62% 2,70% 0,70% -5,60% 5,70% 0,73% 2,91% 0,63% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* -1,16% 1,26% -0,55% 5,92% 2,14% 2,63% 5,89% 0,71% -4,51% 4,00% 1,15% 4,23% 1,81% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 0,32% 2,91% 1,41% 0,40% 2,17% 1,53% 4,52% 0,74% -3,55% 1,82% 2,72% 4,52% 1,63% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* -12,97% 1,03% -0,68% -3,54% 3,76% -3,23% -1,28% -6,45% -11,17% -2,24% -7,21% -5,82% -4,15% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* -1,20% 1,22% -0,59% 5,88% 2,10% 2,59% 5,85% 0,68% -4,54% 3,96% 1,11% 4,19% 1,77% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -7,62% -5,03% -6,53% -7,54% -4,98% -5,62% -2,63% -7,20% -11,49% -6,12% -5,22% -2,63% -6,05% 

σp (Carteira Ótima) 13,10% 4,89% 4,29% 5,23% 3,73% 6,66% 5,12% 2,03% 2,95% 3,13% 3,63% 1,76% 4,71% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 5,72% 4,98% 7,03% 3,67% 3,93% 3,93% 4,41% 2,08% 3,35% 2,78% 2,68% 1,81% 3,86% 

σp (Carteira Var. Mínima) 5,06% 2,56% 3,27% 2,81% 2,44% 3,54% 3,65% 1,78% 2,43% 1,51% 2,23% 1,52% 2,73% 

Rp (IBEX 35) -1,49% 0,87% -2,17% 10,02% 0,29% 5,29% 2,87% 0,70% -5,90% 6,16% 1,71% 6,47% 2,07% 

σp (IBEX 35) 7,63% 7,87% 10,45% 5,63% 5,98% 5,61% 5,42% 3,09% 4,37% 3,99% 3,34% 2,47% 5,49% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* -0,91 0,27 -0,23 -0,72 0,94 -0,61 0,10 -0,73 -2,64 1,13 -0,39 0,41 -0,28 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* -0,72 -0,33 -0,47 0,89 -0,13 0,05 0,83 -0,70 -2,00 0,66 -0,37 1,13 -0,10 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* -0,53 0,00 -0,40 -0,80 -0,19 -0,26 0,63 -0,80 -2,36 -0,22 0,26 1,53 -0,26 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* -1,22 -0,39 -0,79 -1,18 0,30 -0,85 -0,68 -4,26 -4,53 -1,41 -2,58 -4,54 -1,84 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* -0,73 -0,34 -0,47 0,88 -0,14 0,04 0,82 -0,72 -2,01 0,65 -0,39 1,11 -0,11 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -2,10 -3,11 -2,83 -3,63 -3,13 -2,28 -1,33 -5,25 -5,63 -5,50 -3,30 -3,17 -3,44 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) -0,59 -0,26 -0,47 1,31 -0,39 0,51 0,12 -0,48 -1,85 1,00 -0,13 1,73 0,04 

* intermediação financeira 

 
Tabela 15- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 2004 (“Janela” de 1 ano) 

Meses Jan-04 Fev-04 Mar-04 Abr-04 Mai-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Set-04 Out-04 Nov-04 Dez-04 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* 4,16% 3,32% -3,59% 1,27% -4,27% 0,92% -1,15% 2,49% 0,85% -3,80% 4,42% 4,27% 0,74% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* 2,72% 2,83% -2,78% 1,02% -2,58% 2,55% -2,02% 0,39% 1,06% 1,40% 3,57% 4,49% 1,05% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 3,56% 3,79% -1,66% 0,90% -2,26% 2,38% -0,94% 0,93% -0,03% -0,45% 4,02% 4,57% 1,23% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* -4,57% -4,62% -11,53% -6,67% -12,20% -5,44% -7,51% -3,08% -3,14% -7,00% -0,36% -1,30% -5,62% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* 2,69% 2,80% -2,81% 0,99% -2,62% 2,51% -2,05% 0,35% 1,03% 1,36% 3,53% 4,45% 1,02% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -3,59% -3,36% -8,81% -8,62% -11,78% -7,14% -10,46% -8,59% -8,76% -9,18% -4,71% -3,37% -7,36% 

σp (Carteira Ótima) 2,58% 2,35% 6,13% 2,74% 4,59% 2,23% 2,02% 3,84% 4,02% 3,45% 2,50% 1,64% 3,17% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 2,44% 2,11% 5,97% 3,36% 4,67% 2,84% 2,50% 2,95% 2,32% 3,28% 2,15% 1,65% 3,02% 

σp (Carteira Var. Mínima) 1,91% 2,18% 5,54% 2,83% 3,92% 2,56% 1,76% 2,84% 2,46% 2,75% 1,93% 1,75% 2,70% 

Rp (IBEX 35) 2,46% 3,95% -2,84% 1,13% -1,87% 1,48% -1,99% -0,63% 2,01% 4,73% 3,21% 4,36% 1,33% 

σp (IBEX 35) 3,16% 3,09% 6,80% 3,98% 5,34% 3,58% 3,22% 3,37% 2,46% 3,82% 2,78% 1,82% 3,62% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* 0,78 0,51 -0,93 -0,29 -1,39 -0,54 -1,62 0,10 -0,32 -1,72 0,91 1,25 -0,27 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* 0,23 0,34 -0,82 -0,31 -1,00 0,15 -1,66 -0,59 -0,46 -0,22 0,66 1,37 -0,19 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* 0,74 0,76 -0,68 -0,41 -1,11 0,10 -1,74 -0,42 -0,87 -0,94 0,97 1,34 -0,19 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* -2,60 -2,87 -2,23 -3,20 -3,11 -3,39 -4,77 -1,35 -1,31 -2,64 -1,00 -2,15 -2,55 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* 0,22 0,32 -0,82 -0,32 -1,01 0,14 -1,67 -0,60 -0,47 -0,23 0,65 1,35 -0,21 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -3,00 -2,52 -1,97 -3,78 -3,54 -3,62 -7,16 -3,78 -4,42 -4,12 -3,55 -3,20 -3,72 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) 0,10 0,59 -0,73 -0,24 -0,74 -0,18 -1,28 -0,82 -0,05 0,68 0,38 1,18 -0,09 

* intermediação financeira 
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Tabela 16- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 2005 (“Janela” de 1 ano) 
Meses Jan-05 Fev-05 Mar-05 Abr-05 Mai-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Set-05 Out-05 Nov-05 Dez-05 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* 5,47% 1,68% -2,88% -1,81% 6,98% 7,26% 0,36% 2,37% 5,08% -6,15% -0,31% -2,05% 1,33% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* 3,84% 4,29% -2,26% -3,27% 6,01% 4,81% 2,19% 0,04% 6,06% -4,31% 1,24% 0,03% 1,56% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 4,59% 4,78% -1,66% -2,08% 4,91% 5,61% 0,35% 0,16% 6,15% -4,56% 0,95% 0,34% 1,63% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* 0,69% -3,10% -9,24% -9,75% 0,62% 0,11% -6,79% -5,57% -2,86% -14,09% -9,83% -10,78% -5,88% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* 3,80% 4,26% -2,29% -3,31% 5,97% 4,78% 2,16% 0,01% 6,02% -4,35% 1,20% 0,00% 1,52% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -2,56% -2,37% -9,60% -10,02% -3,03% -2,33% -8,38% -9,36% -4,16% -14,87% -10,15% -9,18% -7,17% 

σp (Carteira Ótima) 2,60% 3,96% 3,52% 3,85% 3,20% 3,86% 4,05% 3,60% 4,36% 6,01% 2,74% 2,50% 3,69% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 2,39% 2,91% 3,32% 3,58% 2,81% 3,03% 3,41% 2,91% 2,46% 4,30% 2,41% 2,36% 2,99% 

σp (Carteira Var. Mínima) 2,27% 3,06% 3,16% 3,67% 2,66% 2,80% 3,56% 3,11% 2,26% 4,22% 2,32% 2,06% 2,93% 

Rp (IBEX 35) 1,56% 1,80% -1,42% -2,82% 4,62% 3,71% 3,34% -1,06% 7,74% -3,00% 0,61% 1,65% 1,39% 

σp (IBEX 35) 2,48% 3,00% 3,18% 3,65% 2,81% 2,77% 2,98% 2,75% 2,64% 3,87% 2,19% 2,33% 2,89% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* 1,26 -0,12 -1,43 -1,03 1,51 1,32 -0,44 0,06 0,67 -1,38 -0,91 -1,80 -0,19 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* 0,70 0,73 -1,33 -1,52 1,37 0,88 0,01 -0,73 1,58 -1,51 -0,39 -1,03 -0,10 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* 1,06 0,86 -1,21 -1,15 1,03 1,23 -0,51 -0,64 1,77 -1,60 -0,53 -1,02 -0,06 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* -0,57 -1,33 -3,24 -3,09 -0,48 -0,53 -2,21 -2,15 -1,15 -2,70 -4,38 -5,30 -2,26 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* 0,68 0,72 -1,34 -1,53 1,36 0,86 0,00 -0,74 1,57 -1,52 -0,40 -1,04 -0,11 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -2,09 -1,48 -3,72 -3,32 -1,95 -1,60 -2,96 -3,71 -2,80 -4,04 -5,32 -5,64 -3,22 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) -0,25 -0,12 -1,12 -1,36 0,88 0,56 0,40 -1,17 2,11 -1,34 -0,72 -0,34 -0,21 

* intermediação financeira 

 
Tabela 17- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 2006 (“Janela” de 1 ano) 

Meses Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* 3,22% 9,02% 2,48% -2,09% -6,58% 0,97% 4,81% 2,78% 15,35% 5,55% 6,70% 7,34% 4,13% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* 3,05% 6,03% 1,80% -0,67% -5,39% 0,94% 3,06% 3,07% 6,44% 7,79% 2,34% 4,25% 2,72% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 0,49% 6,04% 0,62% -1,23% -2,39% 2,18% 2,44% 3,18% 5,53% 8,38% 1,30% 5,73% 2,69% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* -3,14% 1,87% -3,88% -6,87% -12,94% -5,39% -0,76% -3,58% 10,57% -0,02% 1,13% -0,60% -1,97% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* 3,02% 5,99% 1,76% -0,71% -5,42% 0,90% 3,03% 3,03% 6,40% 7,75% 2,30% -10,80% 1,44% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -9,03% -4,27% -8,90% -11,54% -13,49% -8,92% -7,87% -5,55% -2,41% 0,44% -7,43% -10,12% -7,42% 

σp (Carteira Ótima) 3,44% 3,82% 3,30% 4,44% 8,38% 6,28% 5,49% 2,70% 9,40% 1,75% 4,40% 4,52% 4,83% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 3,23% 3,09% 3,04% 3,01% 7,33% 6,39% 4,88% 3,27% 4,03% 3,23% 4,44% 3,70% 4,14% 

σp (Carteira Var. Mínima) 3,39% 2,94% 2,87% 2,72% 6,55% 4,77% 4,39% 3,09% 4,04% 2,99% 3,49% 3,45% 3,72% 

Rp (IBEX 35) 3,39% 5,57% 0,96% 0,32% -4,75% 1,81% 2,31% 2,73% 6,30% 5,84% 0,70% 2,12% 2,28% 

σp (IBEX 35) 3,40% 2,52% 2,62% 2,50% 6,63% 5,35% 4,52% 3,20% 3,97% 2,98% 4,04% 3,24% 3,75% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* 0,22 1,72 -0,05 -1,08 -1,11 -0,30 0,33 -0,12 1,29 1,25 0,73 0,81 0,31 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* 0,18 1,16 -0,28 -1,13 -1,11 -0,30 0,02 -0,02 0,81 1,37 -0,26 0,15 0,05 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* -0,58 1,22 -0,71 -1,45 -0,78 -0,14 -0,12 0,02 0,58 1,68 -0,62 0,59 -0,03 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* -1,63 -0,15 -1,98 -2,16 -1,87 -1,32 -0,68 -2,48 0,79 -1,94 -0,54 -0,95 -1,24 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* 0,17 1,15 -0,29 -1,14 -1,11 -0,31 0,01 -0,03 0,80 1,36 -0,27 -3,92 -0,30 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -3,39 -2,29 -4,03 -5,25 -2,48 -2,47 -2,47 -2,81 -1,38 -0,98 -3,12 -4,00 -2,89 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) 0,27 1,24 -0,65 -0,96 -1,13 -0,20 -0,15 -0,12 0,78 0,83 -0,69 -0,48 -0,10 

* intermediação financeira 
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Tabela 18- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 1997 (“Janela” de 2 ano) 
Meses Jan-97 Fev-97 Mar-97 Abr-97 Mai-97 Jun-97 Jul-97 Ago-97 Set-97 Out-97 Nov-97 Dez-97 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* 12,30% -0,01% 2,80% 14,79% 8,02% 11,54% 1,09% -3,92% 14,85% -11,19% 10,25% -2,40% 4,84% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* 8,08% 2,78% 2,21% 11,82% 9,93% 10,47% -0,53% -4,09% 11,96% -11,32% 8,83% 0,03% 4,18% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 11,74% 3,70% 2,05% 13,60% 10,77% 11,63% -0,07% -2,64% 12,21% -10,62% 8,69% -0,61% 5,04% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* 7,53% -5,57% -2,77% 8,43% 1,66% 5,97% -5,27% -10,28% 8,49% -17,55% 3,89% -8,76% -1,19% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* -6,97% 2,75% 2,17% 11,78% 9,90% 10,44% -0,57% -4,12% 11,92% -11,36% 8,80% 0,00% 2,89% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* 3,81% -4,24% -5,89% 5,66% 2,84% 3,69% -8,01% -12,16% 2,69% -20,14% -2,41% -11,71% -3,82% 

σp (Carteira Ótima) 6,95% 3,91% 5,09% 5,89% 5,49% 4,98% 7,40% 5,41% 4,20% 11,00% 6,26% 6,23% 6,07% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 6,76% 3,32% 4,53% 5,10% 5,59% 4,17% 5,64% 3,82% 4,31% 9,12% 6,29% 5,57% 5,35% 

σp (Carteira Var. Mínima) 7,04% 3,13% 4,07% 4,41% 5,07% 4,43% 6,06% 4,31% 4,04% 8,97% 5,41% 4,39% 5,11% 

Rp (IBEX 35) 3,29% -0,41% 2,22% 8,56% 6,41% 8,86% -1,08% -4,18% 10,70% -13,05% 8,29% 4,56% 2,85% 

σp (IBEX 35) 6,28% 3,47% 5,48% 4,90% 6,44% 4,57% 7,27% 5,58% 4,01% 10,37% 6,72% 6,50% 5,97% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* 1,04 -1,30 -0,45 1,65 0,54 1,30 -0,54 -1,66 2,33 -1,48 0,83 -1,20 0,09 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* 0,45 -0,69 -0,63 1,32 0,87 1,30 -0,99 -2,40 1,60 -1,80 0,60 -0,90 -0,11 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* 0,95 -0,44 -0,74 1,94 1,12 1,48 -0,85 -1,79 1,76 -1,75 0,67 -1,29 0,09 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* 0,35 -2,72 -1,54 0,57 -0,62 0,18 -1,40 -2,84 0,81 -2,06 -0,19 -2,22 -0,97 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* -1,78 -0,70 -0,64 1,32 0,86 1,29 -1,00 -2,41 1,59 -1,80 0,59 -0,91 -0,30 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -0,18 -2,97 -2,70 0,13 -0,44 -0,31 -2,16 -4,00 -0,59 -2,81 -1,38 -3,82 -1,77 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) -0,28 -1,58 -0,52 0,71 0,21 0,83 -0,85 -1,66 1,40 -1,75 0,48 -0,08 -0,26 

* intermediação financeira 

 
Tabela 19- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 1998 (“Janela” de 2 ano) 

Meses Jan-98 Fev-98 Mar-98 Abr-98 Mai-98 Jun-98 Jul-98 Ago-98 Set-98 Out-98 Nov-98 Dez-98 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* 15,45% 17,54% 2,59% 2,03% 8,46% -2,93% 3,68% -21,00% -6,08% 6,97% 11,23% 16,99% 4,58% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* 10,36% 7,30% 11,21% -1,64% 3,00% -0,94% -1,67% -18,75% -5,63% 15,62% 7,21% 8,23% 2,86% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 11,66% 8,03% 8,17% 0,53% 5,55% -0,53% -1,88% -15,35% -6,93% 10,41% 11,60% 4,43% 2,97% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* 9,88% 11,97% -2,98% -5,12% 0,52% -8,50% -1,88% -26,57% -11,65% 2,19% 7,24% 13,00% -0,99% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* 10,33% 7,26% 11,18% -1,67% 2,96% -0,98% -1,71% -18,79% -5,67% 15,58% 7,18% 8,19% 2,82% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* 0,56% -2,28% -2,93% -10,58% -5,55% -10,05% -12,19% -25,66% -17,24% 0,89% 2,08% -4,30% -7,27% 

σp (Carteira Ótima) 4,42% 4,13% 6,19% 6,91% 6,08% 9,21% 4,32% 8,76% 9,76% 11,86% 6,35% 8,57% 7,21% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 3,84% 3,47% 5,39% 7,63% 6,75% 6,31% 4,39% 8,52% 12,15% 11,92% 6,34% 5,40% 6,84% 

σp (Carteira Var. Mínima) 3,69% 3,90% 4,73% 6,50% 5,46% 6,24% 3,62% 7,17% 8,97% 8,94% 4,60% 4,49% 5,69% 

Rp (IBEX 35) 9,26% 11,18% 13,72% -1,81% -0,20% 1,40% 3,37% -23,88% -7,38% 13,66% 9,17% 1,96% 2,54% 

σp (IBEX 35) 4,56% 4,50% 5,94% 8,78% 7,40% 6,25% 5,13% 10,72% 16,05% 14,24% 7,16% 6,36% 8,09% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* 2,35 3,01 -0,38 -0,40 0,63 -0,81 -0,19 -2,92 -1,10 0,20 1,11 1,52 0,25 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* 1,38 0,63 1,17 -0,84 -0,24 -0,87 -1,41 -2,74 -0,85 0,93 0,48 0,80 -0,13 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* 1,79 0,75 0,69 -0,66 0,17 -0,81 -1,77 -2,78 -1,30 0,65 1,61 0,11 -0,13 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* 1,09 1,66 -1,28 -1,43 -0,68 -1,41 -1,48 -3,55 -1,67 -0,20 0,48 1,06 -0,62 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* 1,37 0,62 1,16 -0,85 -0,25 -0,87 -1,42 -2,74 -0,85 0,92 0,47 0,79 -0,14 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -1,23 -1,89 -1,66 -2,37 -1,86 -2,34 -4,62 -4,21 -2,45 -0,41 -0,46 -1,83 -2,11 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) 0,92 1,35 1,48 -0,75 -0,65 -0,50 -0,23 -2,65 -0,75 0,64 0,70 -0,31 -0,06 

* intermediação financeira 
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Tabela 20- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 1999 (“Janela” de 2 ano) 
Meses Jan-99 Fev-99 Mar-99 Abr-99 Mai-99 Jun-99 Jul-99 Ago-99 Set-99 Out-99 Nov-99 Dez-99 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* -5,15% 4,31% -17,89% -0,25% 0,52% -4,19% -3,67% 6,17% -10,24% -2,12% 12,42% 12,45% -0,64% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* -0,61% -0,50% -6,03% 1,98% -0,61% 1,77% -8,20% 3,58% -4,08% -0,66% 4,58% 3,68% -0,43% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 1,04% -0,36% -6,08% -2,90% 0,18% 6,21% -5,39% 2,82% -1,60% 1,27% 3,15% 2,76% 0,09% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* -9,14% 0,32% -21,88% -4,24% -3,46% -8,17% -8,45% 2,19% -14,22% -6,11% 7,64% 7,67% -4,82% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* -0,65% -0,54% -6,07% 1,94% -0,64% 1,73% -8,24% 3,54% -4,12% -0,69% 4,54% 3,65% -0,46% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -7,69% -9,88% -14,81% -10,84% -9,34% -3,31% -14,91% -7,49% -11,12% -8,26% -7,16% -7,55% -9,36% 

σp (Carteira Ótima) 10,75% 8,27% 6,84% 6,45% 3,99% 4,85% 6,27% 4,62% 4,94% 4,69% 5,20% 5,11% 6,00% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 10,36% 5,18% 6,15% 4,13% 3,47% 2,77% 4,83% 5,15% 3,82% 5,28% 3,77% 2,93% 4,82% 

σp (Carteira Var. Mínima) 8,59% 3,70% 4,81% 5,01% 4,69% 3,75% 5,23% 4,02% 3,39% 4,73% 3,97% 2,88% 4,56% 

Rp (IBEX 35) 0,43% 1,19% -2,60% 2,38% 0,97% 1,44% -8,44% 4,32% -2,90% 2,24% 11,77% 6,05% 1,40% 

σp (IBEX 35) 12,89% 5,04% 6,12% 5,10% 3,92% 3,31% 5,27% 5,75% 5,09% 5,33% 3,96% 3,90% 5,47% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* -0,79 0,13 -3,09 -0,52 -0,53 -1,40 -1,02 0,75 -2,61 -1,02 1,82 1,73 -0,54 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* -0,38 -0,72 -1,50 -0,27 -0,93 -0,31 -2,26 0,17 -1,77 -0,63 0,43 0,02 -0,68 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* -0,27 -0,96 -1,93 -1,19 -0,52 0,95 -1,55 0,03 -1,26 -0,29 0,05 -0,30 -0,60 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* -1,16 -0,35 -3,67 -1,13 -1,53 -2,23 -1,78 -0,11 -3,42 -1,87 0,90 0,79 -1,30 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* -0,39 -0,72 -1,51 -0,27 -0,94 -0,32 -2,27 0,16 -1,78 -0,63 0,42 0,01 -0,69 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -1,29 -3,53 -3,75 -2,78 -2,55 -1,59 -3,37 -2,54 -4,07 -2,31 -2,54 -3,87 -2,85 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) -0,23 -0,40 -0,95 -0,14 -0,43 -0,36 -2,12 0,28 -1,10 -0,08 2,23 0,62 -0,22 

* intermediação financeira 

 
 
Tabela 21- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 2000 (“Janela” de 2 ano) 

Meses Jan-00 Fev-00 Mar-00 Abr-00 Mai-00 Jun-00 Jul-00 Ago-00 Set-00 Out-00 Nov-00 Dez-00 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* -4,21% 11,52% -7,98% -5,41% -9,10% -3,69% -7,21% 1,91% -8,14% -6,32% -7,95% -0,38% -3,91% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* -8,54% 7,61% 5,88% -0,63% -4,71% -5,41% -2,30% 4,10% -1,74% -0,56% -5,83% -1,32% -1,12% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* -12,36% 6,36% 8,46% 2,10% -5,78% -5,98% -3,48% 4,68% 0,36% -1,45% -4,53% -3,44% -1,25% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* -8,19% 7,53% -11,96% -9,40% -13,88% -7,68% -11,20% -2,08% -12,12% -11,88% -14,31% -5,95% -8,43% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* -8,57% 7,57% 5,85% -0,66% -4,75% -5,44% -2,34% 4,06% -1,78% -0,60% -5,86% -1,36% -1,16% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -21,88% -3,95% -1,06% -8,21% -16,09% -13,92% -12,21% -4,84% -9,95% -11,76% -15,63% -14,54% -11,17% 

σp (Carteira Ótima) 9,60% 10,27% 7,31% 9,20% 11,54% 7,99% 5,87% 6,81% 6,20% 7,67% 7,36% 10,07% 8,32% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 5,72% 4,29% 5,08% 4,51% 5,91% 4,38% 3,74% 3,23% 4,14% 5,08% 5,02% 6,52% 4,80% 

σp (Carteira Var. Mínima) 6,70% 4,66% 5,91% 4,02% 5,17% 3,90% 3,28% 3,35% 3,98% 5,02% 4,19% 6,22% 4,70% 

Rp (IBEX 35) -7,18% 14,98% -5,31% -3,99% -7,04% -1,01% -0,47% 3,30% 0,60% -5,51% -11,75% -1,14% -2,04% 

σp (IBEX 35) 7,40% 7,27% 4,93% 6,28% 8,34% 6,18% 4,34% 4,97% 6,26% 8,43% 9,34% 9,46% 6,93% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* -0,78 0,79 -1,58 -1,00 -1,14 -1,01 -2,01 -0,39 -2,11 -1,47 -1,78 -0,56 -1,09 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* -2,06 0,98 0,46 -0,98 -1,49 -2,24 -1,84 -0,15 -1,61 -1,09 -2,18 -1,00 -1,10 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* -2,33 0,64 0,83 -0,42 -1,90 -2,66 -2,45 0,03 -1,14 -1,28 -2,31 -1,39 -1,20 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* -1,19 0,40 -2,12 -1,44 -1,55 -1,51 -2,69 -0,98 -2,75 -2,20 -2,64 -1,11 -1,65 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* -2,07 0,97 0,45 -0,99 -1,49 -2,25 -1,85 -0,16 -1,62 -1,10 -2,19 -1,01 -1,11 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -3,75 -1,58 -0,78 -2,99 -3,90 -4,69 -5,11 -2,81 -3,73 -3,33 -4,96 -3,18 -3,40 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) -1,41 1,59 -1,80 -1,24 -1,33 -0,87 -1,16 -0,26 -0,69 -1,24 -1,81 -0,67 -0,91 

* intermediação financeira 
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Tabela 22- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 2001 (“Janela” de 2 ano) 
Meses Jan-01 Fev-01 Mar-01 Abr-01 Mai-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01 Set-01 Out-01 Nov-01 Dez-01 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* 7,58% -5,20% -1,46% 3,80% -1,27% -6,24% -2,59% -6,07% -7,65% 1,91% 3,43% 3,11% -0,89% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* 9,97% -1,06% 0,27% 2,72% 0,82% -2,47% -1,99% -1,85% -10,90% 5,68% 3,76% 0,24% 0,43% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 10,30% 1,36% -0,16% 1,76% 0,37% -1,36% -1,25% -2,11% -9,81% 3,91% 2,05% -0,41% 0,39% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* 2,01% -12,35% -9,40% -2,55% -6,05% -11,02% -8,16% -11,64% -11,64% -2,08% -2,14% -2,46% -6,46% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* 9,94% -1,10% 0,24% 2,69% 0,78% -2,51% -2,03% -1,88% -10,93% 5,65% 3,72% 0,20% 0,40% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -1,59% -11,32% -12,84% -10,92% -12,31% -14,04% -13,93% -14,79% -22,49% -8,77% -10,63% -12,30% -12,16% 

σp (Carteira Ótima) 6,67% 4,90% 7,86% 5,17% 4,06% 5,84% 7,35% 3,05% 12,44% 8,35% 6,14% 5,95% 6,48% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 4,10% 4,23% 7,00% 4,22% 2,80% 3,26% 3,95% 3,02% 10,52% 6,11% 4,51% 4,71% 4,87% 

σp (Carteira Var. Mínima) 4,44% 4,42% 6,53% 3,69% 2,69% 2,97% 3,41% 2,74% 9,21% 4,83% 4,17% 3,81% 4,41% 

Rp (IBEX 35) 10,48% -5,74% -2,58% 4,75% -2,70% -6,77% -4,59% -1,89% -12,90% 6,10% 7,32% 0,39% -0,68% 

σp (IBEX 35) 6,34% 6,02% 8,99% 7,67% 3,93% 5,51% 7,40% 5,95% 12,44% 10,84% 7,84% 7,43% 7,53% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* 0,38 -2,08 -0,82 -0,21 -1,54 -1,88 -0,98 -3,51 -0,97 -0,23 -0,04 -0,06 -1,00 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* 1,20 -1,42 -0,67 -0,51 -1,50 -2,21 -1,68 -2,14 -1,46 0,31 0,02 -0,69 -0,90 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* 1,18 -0,82 -0,79 -0,84 -1,72 -2,05 -1,73 -2,46 -1,55 0,03 -0,39 -1,02 -1,01 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* -0,45 -3,54 -1,83 -1,43 -2,72 -2,70 -1,74 -5,34 -1,29 -0,70 -0,95 -1,00 -1,97 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* 1,20 -1,43 -0,68 -0,52 -1,51 -2,22 -1,69 -2,16 -1,46 0,30 0,01 -0,70 -0,90 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -1,49 -3,69 -2,73 -4,28 -6,44 -6,33 -5,45 -7,09 -2,92 -2,60 -3,43 -4,14 -4,22 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) 0,86 -1,78 -0,84 -0,02 -1,96 -2,09 -1,25 -1,10 -1,39 0,21 0,46 -0,42 -0,78 

* intermediação financeira 

 
 
Tabela 23- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 2002 (“Janela” de 2 ano) 

Meses Jan-02 Fev-02 Mar-02 Abr-02 Mai-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Set-02 Out-02 Nov-02 Dez-02 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* -1,30% 3,81% 1,88% 3,93% 1,77% -1,79% -8,13% -0,96% -1,37% -2,97% 3,02% 2,06% -0,01% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* 0,94% 2,11% 2,16% 2,17% -0,43% -8,17% -8,84% 1,27% -12,24% 8,79% 7,22% -6,33% -0,95% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* -0,19% 4,51% 1,66% 3,13% 0,24% -5,13% -10,39% 0,93% -5,22% -0,49% 4,58% -0,46% -0,57% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* -6,08% -1,76% -4,48% -2,43% -3,80% -8,94% -15,28% -7,32% -6,94% -6,17% 0,61% -1,14% -5,31% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* 0,90% 2,07% 2,12% 2,13% -0,46% -8,21% -8,88% 1,24% -12,28% 8,75% 7,19% -6,37% -0,98% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -12,08% -7,38% -9,44% -7,98% -10,86% -16,23% -20,70% -9,38% -14,74% -10,01% -4,94% -9,98% -11,14% 

σp (Carteira Ótima) 3,88% 2,69% 2,82% 3,38% 3,96% 4,67% 9,20% 4,95% 3,89% 5,39% 2,91% 3,46% 4,27% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 4,31% 3,39% 2,82% 3,19% 2,84% 5,65% 9,95% 6,83% 7,54% 6,85% 5,65% 4,15% 5,26% 

σp (Carteira Var. Mínima) 2,95% 2,52% 2,25% 2,54% 2,50% 4,26% 7,13% 3,54% 4,28% 4,06% 3,70% 2,90% 3,55% 

Rp (IBEX 35) -4,22% 1,05% 1,39% -1,16% -2,54% -13,98% -10,09% 2,94% -16,96% 12,25% 8,52% -10,21% -2,75% 

σp (IBEX 35) 7,47% 6,73% 4,40% 5,25% 4,95% 8,36% 15,24% 11,67% 10,91% 10,11% 8,04% 6,28% 8,28% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* -1,21 0,15 -0,54 0,15 -0,42 -1,13 -1,26 -0,89 -1,24 -1,18 -0,13 -0,35 -0,67 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* -0,57 -0,38 -0,44 -0,39 -1,36 -2,06 -1,24 -0,32 -2,08 0,78 0,68 -2,31 -0,81 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* -1,21 0,44 -0,77 -0,12 -1,28 -2,03 -1,95 -0,71 -2,02 -0,96 0,32 -1,29 -0,96 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* -2,44 -1,92 -2,79 -1,73 -1,83 -2,66 -2,04 -2,18 -2,67 -1,78 -0,96 -1,28 -2,02 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* -0,58 -0,39 -0,45 -0,40 -1,37 -2,07 -1,24 -0,32 -2,08 0,78 0,67 -2,32 -0,82 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -5,24 -4,28 -5,71 -4,49 -5,72 -4,63 -3,39 -3,62 -4,25 -3,31 -2,26 -4,58 -4,29 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) -1,02 -0,35 -0,46 -0,87 -1,21 -2,09 -0,89 -0,04 -1,87 0,87 0,64 -2,15 -0,79 

* intermediação financeira 
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Tabela 24- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 2003 (“Janela” de 2 ano) 
Meses Jan-03 Fev-03 Mar-03 Abr-03 Mai-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Set-03 Out-03 Nov-03 Dez-03 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* -4,14% 4,24% 0,56% -0,91% 5,38% -2,19% 1,68% 0,68% -2,22% 6,05% 1,40% 2,28% 1,07% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* -1,16% 1,26% -0,55% 5,92% 2,14% 2,63% 5,89% 0,71% -4,51% 4,00% 1,15% 4,23% 1,81% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 0,27% 2,85% 1,57% 0,80% 2,19% 1,68% 4,12% 0,93% -3,75% 1,55% 2,46% 4,54% 1,60% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* -8,13% 1,05% -1,85% -3,31% 2,18% -5,38% -1,52% -3,30% -6,99% 0,49% -3,38% -2,50% -2,72% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* -1,20% 1,22% -0,59% 5,88% 2,10% 2,59% 5,85% 0,68% -4,54% 3,96% 1,11% 4,19% 1,77% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -8,46% -5,88% -7,16% -7,14% -4,96% -5,47% -3,03% -6,21% -10,90% -6,38% -5,48% -4,19% -6,27% 

σp (Carteira Ótima) 8,21% 5,26% 4,33% 4,24% 3,43% 6,31% 4,17% 2,03% 3,04% 2,45% 4,58% 2,30% 4,20% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 5,72% 4,98% 7,03% 3,67% 3,93% 3,93% 4,41% 2,08% 3,35% 2,78% 2,68% 1,81% 3,86% 

σp (Carteira Var. Mínima) 5,08% 2,42% 3,25% 2,33% 2,51% 3,27% 3,31% 1,83% 2,32% 1,48% 2,19% 1,47% 2,62% 

Rp (IBEX 35) -1,49% 0,87% -2,17% 10,02% 0,29% 5,29% 2,87% 0,70% -5,90% 6,16% 1,71% 6,47% 2,07% 

σp (IBEX 35) 7,63% 7,87% 10,45% 5,63% 5,98% 5,61% 5,42% 3,09% 4,37% 3,99% 3,34% 2,47% 5,49% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* -0,87 0,25 -0,50 -0,84 0,80 -0,73 -0,13 -0,73 -1,44 1,59 -0,16 0,04 -0,23 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* -0,72 -0,33 -0,47 0,89 -0,13 0,05 0,83 -0,70 -2,00 0,66 -0,37 1,13 -0,10 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* -0,53 -0,02 -0,35 -0,79 -0,18 -0,23 0,58 -0,67 -2,56 -0,41 0,14 1,60 -0,29 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* -1,35 -0,35 -1,05 -1,40 -0,13 -1,24 -0,89 -2,69 -3,01 -0,68 -1,21 -2,03 -1,34 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* -0,73 -0,34 -0,47 0,88 -0,14 0,04 0,82 -0,72 -2,01 0,65 -0,39 1,11 -0,11 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -2,25 -3,63 -3,04 -4,20 -3,02 -2,42 -1,58 -4,58 -5,64 -5,79 -3,49 -4,34 -3,67 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) -0,59 -0,26 -0,47 1,31 -0,39 0,51 0,12 -0,48 -1,85 1,00 -0,13 1,73 0,04 

* intermediação financeira 

 
 
Tabela 25- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 2004 (“Janela” de 2 ano) 

Meses Jan-04 Fev-04 Mar-04 Abr-04 Mai-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Set-04 Out-04 Nov-04 Dez-04 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* 3,42% 4,27% -1,61% 0,65% -2,13% 3,96% 0,43% 1,80% 0,61% 0,77% 3,73% 4,71% 1,72% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* 2,72% 2,83% -2,78% 1,02% -2,58% 2,55% -2,02% 0,39% 1,06% 1,40% 3,57% 4,49% 1,05% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 3,27% 3,30% -0,78% 1,01% -1,54% 2,47% -1,14% 1,20% 0,00% 0,50% 3,28% 5,60% 1,43% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* -1,35% -2,88% -8,76% -4,13% -6,12% -0,82% -5,14% -5,35% -5,75% -6,38% -5,79% -4,02% -4,71% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* 2,69% 2,80% -2,81% 0,99% -2,62% 2,51% -2,05% 0,35% 1,03% 1,36% 3,53% 4,45% 1,02% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -4,67% -4,64% -7,93% -6,14% -8,69% -4,67% -8,28% -6,74% -7,94% -8,23% -5,45% -2,34% -6,31% 

σp (Carteira Ótima) 3,18% 2,40% 4,26% 4,34% 4,46% 3,15% 2,46% 2,75% 3,00% 3,02% 2,42% 1,66% 3,09% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 2,44% 2,11% 5,97% 3,36% 4,67% 2,84% 2,50% 2,95% 2,32% 3,28% 2,15% 1,65% 3,02% 

σp (Carteira Var. Mínima) 1,84% 2,06% 5,20% 2,99% 3,86% 2,43% 1,85% 2,80% 2,58% 2,81% 1,79% 2,04% 2,69% 

Rp (IBEX 35) 2,46% 3,95% -2,84% 1,13% -1,87% 1,48% -1,99% -0,63% 2,01% 4,73% 3,21% 4,36% 1,33% 

σp (IBEX 35) 3,16% 3,09% 6,80% 3,98% 5,34% 3,58% 3,22% 3,37% 2,46% 3,82% 2,78% 1,82% 3,62% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* 0,40 0,89 -0,87 -0,33 -0,95 0,59 -0,69 -0,12 -0,50 -0,45 0,66 1,50 0,01 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* 0,23 0,34 -0,82 -0,31 -1,00 0,15 -1,66 -0,59 -0,46 -0,22 0,66 1,37 -0,19 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* 0,61 0,57 -0,55 -0,36 -0,94 0,15 -1,76 -0,33 -0,82 -0,58 0,64 1,65 -0,14 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* -1,10 -2,08 -2,55 -1,43 -1,84 -0,93 -2,96 -2,72 -2,63 -2,82 -3,28 -3,77 -2,34 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* 0,22 0,32 -0,82 -0,32 -1,01 0,14 -1,67 -0,60 -0,47 -0,23 0,65 1,35 -0,21 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -3,71 -3,28 -1,93 -2,75 -2,80 -2,79 -5,62 -3,16 -3,90 -3,69 -4,24 -2,24 -3,34 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) 0,10 0,59 -0,73 -0,24 -0,74 -0,18 -1,28 -0,82 -0,05 0,68 0,38 1,18 -0,09 

* intermediação financeira 
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Tabela 26- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 2005 (“Janela” de 2 ano) 
Meses Jan-05 Fev-05 Mar-05 Abr-05 Mai-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Set-05 Out-05 Nov-05 Dez-05 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* 6,16% 6,36% -2,08% -2,12% 7,77% 6,87% 0,88% 1,76% 8,16% -6,41% 0,35% -2,49% 2,10% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* 3,84% 4,29% -2,26% -3,27% 6,01% 4,81% 2,19% 0,04% 6,06% -4,31% 1,24% 0,03% 1,56% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 5,59% 6,95% -1,37% -1,85% 5,99% 5,45% 0,32% 0,14% 6,53% -5,13% 1,69% -0,52% 1,98% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* -1,78% -3,16% -10,81% -11,64% -1,75% -1,07% -7,06% -5,39% 1,80% -12,77% -6,01% -8,84% -5,71% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* 3,80% 4,26% -2,29% -3,31% 5,97% 4,78% 2,16% 0,01% 6,02% -4,35% 1,20% 0,00% 1,52% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -3,14% -1,78% -10,10% -10,58% -2,74% -2,49% -7,62% -9,38% -2,99% -14,65% -8,62% -10,83% -7,08% 

σp (Carteira Ótima) 2,34% 3,43% 3,50% 3,91% 3,19% 4,15% 4,50% 3,19% 3,56% 6,26% 2,70% 2,66% 3,62% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 2,39% 2,91% 3,32% 3,58% 2,81% 3,03% 3,41% 2,91% 2,46% 4,30% 2,41% 2,36% 2,99% 

σp (Carteira Var. Mínima) 2,10% 3,34% 3,14% 3,70% 2,68% 2,85% 3,71% 3,03% 2,22% 4,23% 2,13% 2,19% 2,94% 

Rp (IBEX 35) 1,56% 1,80% -1,42% -2,82% 4,62% 3,71% 3,34% -1,06% 7,74% -3,00% 0,61% 1,65% 1,39% 

σp (IBEX 35) 2,48% 3,00% 3,18% 3,65% 2,81% 2,77% 2,98% 2,75% 2,64% 3,87% 2,19% 2,33% 2,89% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* 1,70 1,23 -1,21 -1,09 1,76 1,13 -0,28 -0,13 1,68 -1,37 -0,68 -1,85 0,07 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* 0,70 0,73 -1,33 -1,52 1,37 0,88 0,01 -0,73 1,58 -1,51 -0,39 -1,03 -0,10 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* 1,62 1,43 -1,12 -1,08 1,43 1,16 -0,50 -0,67 1,97 -1,73 -0,23 -1,36 0,08 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* -1,69 -1,55 -3,71 -3,53 -1,22 -0,78 -2,05 -2,37 -0,10 -2,39 -3,03 -4,24 -2,22 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* 0,68 0,72 -1,34 -1,53 1,36 0,86 0,00 -0,74 1,57 -1,52 -0,40 -1,04 -0,11 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -2,53 -1,18 -3,91 -3,44 -1,83 -1,63 -2,64 -3,81 -2,32 -3,98 -5,06 -6,06 -3,20 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) -0,25 -0,12 -1,12 -1,36 0,88 0,56 0,40 -1,17 2,11 -1,34 -0,72 -0,34 -0,21 

* intermediação financeira 

 
 
Tabela 27- Performance da Gestão Ativa Vs Gestão Passiva - Investimento de 10.000 euros - 2006 (“Janela” de 2 ano) 

Meses Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06 Média 

Rp (Carteira Ótima) sem custos de IF* 2,47% 4,88% 1,50% -0,70% -5,99% 2,29% 5,48% 2,73% 12,20% 6,16% 5,24% 3,45% 3,31% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) sem custos de IF* 3,05% 6,03% 1,80% -0,67% -5,39% 0,94% 3,06% 3,07% 6,44% 7,79% 2,34% 4,25% 2,72% 

Rp (Carteira Var. Mínima) sem custos de IF* 0,84% 6,62% 0,68% -0,81% -3,67% 2,57% 2,56% 3,58% 7,05% 7,65% 1,22% 5,35% 2,80% 

Rp (Carteira Ótima) com custos de IF* -3,88% -1,48% -5,65% -8,64% -13,93% -5,65% -2,46% -3,63% 6,64% 0,60% -0,33% -7,65% -3,84% 

Rp (Carteira Prop. Equiv.) com custos de IF* 3,02% 5,99% 1,76% -0,71% -5,42% 0,90% 3,03% 3,03% 6,40% 7,75% 2,30% -10,80% 1,44% 

Rp (Carteira Var. Mínima) com custos de IF* -8,68% -2,90% -10,42% -11,91% -14,77% -10,11% -8,54% -6,73% -3,26% -2,66% -9,09% -13,66% -8,56% 

σp (Carteira Ótima) 2,85% 3,24% 3,21% 3,99% 9,03% 7,27% 4,81% 2,85% 6,76% 2,95% 5,80% 3,73% 4,71% 

σp (Carteira com Prop Equiv.) 3,23% 3,09% 3,04% 3,01% 7,33% 6,39% 4,88% 3,27% 4,03% 3,23% 4,44% 3,70% 4,14% 

σp (Carteira Var. Mínima) 3,04% 3,63% 3,08% 2,80% 6,56% 5,30% 4,48% 3,10% 4,68% 2,91% 3,41% 3,33% 3,86% 

Rp (IBEX 35) 3,39% 5,57% 0,96% 0,32% -4,75% 1,81% 2,31% 2,73% 6,30% 5,84% 0,70% 2,12% 2,28% 

σp (IBEX 35) 3,40% 2,52% 2,62% 2,50% 6,63% 5,35% 4,52% 3,20% 3,97% 2,98% 4,04% 3,24% 3,75% 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) s/ custos de IF* 0,00 0,75 -0,36 -0,86 -0,97 -0,08 0,52 -0,14 1,33 0,95 0,30 -0,06 0,12 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) s/ Custos de IF* 0,18 1,16 -0,28 -1,13 -1,11 -0,30 0,02 -0,02 0,81 1,37 -0,26 0,15 0,05 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) s/ Custos de IF* -0,53 1,15 -0,64 -1,26 -0,98 -0,06 -0,09 0,15 0,83 1,47 -0,66 0,50 -0,01 

Rácio de Sharpe (Carteira Ótima) c/ custos de IF* -2,23 -1,21 -2,59 -2,85 -1,85 -1,17 -1,13 -2,37 0,51 -0,94 -0,66 -3,04 -1,63 

Rácio de Sharpe ( Carteira com Prop. Equiv.) c/ Custos de IF* 0,17 1,15 -0,29 -1,14 -1,11 -0,31 0,01 -0,03 0,80 1,36 -0,27 -3,92 -0,30 

Rácio de Sharpe ( Carteira Var. Mínima) c/ Custos de IF* -3,67 -1,48 -4,24 -5,23 -2,67 -2,45 -2,57 -3,18 -1,38 -2,07 -3,69 -5,21 -3,15 

Rácio de Sharpe (IBEX 35) 0,27 1,24 -0,65 -0,96 -1,13 -0,20 -0,15 -0,12 0,78 0,83 -0,69 -0,48 -0,10 

* intermediação financeira 


