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RESUMO 

 

 

 

A indústria brasileira de fundos de investimento cresceu significativamente nos 

últimos anos. A revitalização do mercado de ações no final dos anos 1990 e início 

dos 2000 incentivou a procura e a abertura de muitos fundos de investimento em 

ações. Usualmente, os investidores procuram identificar os gestores mais 

habilidosos por meio de seu desempenho passado. A literatura internacional sobre o 

tema é vasta em estudos sobre persistência de desempenho passado e habilidade 

do gestor. No entanto, parte dos esforços dos pesquisadores da área tem se 

direcionado para investigação da relação entre fluxo de recursos e desempenho 

passado e o que tal relação tem a dizer sobre o comportamento do investidor.   

Conceitos de Finanças Comportamentais como viés de representatividade e aversão 

a perdas são normalmente associados ao comportamento de investidores individuais 

de ações. Mas o que se pode dizer sobre os investidores de fundos de ações? Eles 

apresentam vieses similares aos dos investidores individuais?  

Com base numa amostra mensal de 447 fundos de investimento em ações entre 

janeiro de 1996 e agosto de 2012, esse trabalho procurou identificar vieses 

comportamentais apresentados pelos investidores. Foram encontradas evidências 

da presença do viés de representatividade para o mercado brasileiro, por meio da 

estimação da relação fluxo-desempenho passado, o que representa a principal 

contribuição desse trabalho à literatura.  

 

Palavras-chave : Fundos de Investimento em ações; fluxo de recursos; desempenho 

passado; relação fluxo-desempenho; finanças comportamentais, viés de 

representatividade.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

Brazilian mutual funds industry has grown significantly in recent years. The revival of 

the stock market in the late 1990s and early 2000s boosted demand and the opening 

of many equity mutual funds. The international literature on the subject is vast in 

studies on the persistence of past performance and skill of the manager. However, 

part of the efforts of researchers has been directed to investigate the relationship 

between money flows and past performance and what this relationship has to say 

about investor behavior.   

Behavioral Finance concepts as representativeness bias and loss aversion are 

usually associated with the behavior of individual equity investors. But what can be 

said about equity mutual fund investors? Do they present the same biases individual 

investors do? Based on a monthly sample of 447 equity mutual funds between 

January 1996 and August 2012, this study sought to identify behavioral biases 

presented by investors. Through the estimation of the flow-performance relationship, 

evidence of the presence of representativeness bias was found, which corresponds 

to the main contribution of this working paper to the literature. 

 

Keywords:  Equity mutual funds; flow-performance relationship; past performance; 

behavioral finance; representativeness bias. 
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1. Introdução 
 
Em 2012, cerca de dois trilhões de reais estavam investidos em algum tipo de fundo 

de investimento, consolidando o Brasil como a sexta maior indústria no mundo. 

Aproximadamente 10% desse montante de recursos estava em fundos de ações.1 O 

gráfico 1.1 apresenta a evolução do número de fundos e dos recursos sob gestão de 

uma amostra representativa da indústria brasileira de fundos de ações, a qual foi 

utilizada nesse trabalho. Observa-se como a quantidade de fundos e seu patrimônio 

líquido acompanham o desempenho do principal benchmark do mercado acionário 

nacional, o Índice Bovespa (Ibovespa). Tal característica sugere que a demanda por 

fundos de investimento em ações seja diretamente relacionada ao desempenho do 

mercado. 

Gráfico 1.1. – Evolução do patrimônio líquido dos f undos de investimento em ações da 

amostra (eixo esquerdo), da valorização do Ibovespa  e do número de fundos (eixo direito). 

Nota: Base 100 em ambos os eixos. Fonte: Economatic a e elaboração do autor. 

Dessa forma, para os gestores desse tipo de fundo, cujo desempenho é medido por 

meio da comparação com o benchmark do mercado, é interessante saber se há 
                                                 
1 Balanço Anual – Fundos de Investimento – Anbima/2011. <http://portal.anbima.com.br/informacoes-

tecnicas/relatorios/fundos/pl-e-captacao-por-categoria-de-fundos-e-segmentos-do-
investidor/Pages/default.aspx> 
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evidência empírica de que existe uma relação direta entre o seu desempenho 

passado e o fluxo de recursos do seu fundo. O lucro das empresas que gerem 

fundos de investimento é atrelado ao patrimônio líquido dos fundos, logo, se existe 

uma relação positiva entre fluxo e desempenho, há um incentivo a superar o 

benchmark e, consequentemente, atrair mais recursos. Adicionalmente, com o 

significativo aumento do número de fundos, como indicado pelo gráfico 1.1, a 

escolha do investidor em levar seus recursos para um determinado fundo pode não 

ser trivial e estar sujeita a uma série de distorções. Nesse sentido, entender o 

comportamento do investidor pode se tornar uma ferramenta estratégica para o 

gestor. Por exemplo, pode ajudar a determinar até que ponto um período de 

desempenho ruim pode afetar a longevidade de um fundo. 

 

Por outro lado, basear-se no desempenho passado como forma de inferir sobre 

desempenho futuro parece contrariar alguns pressupostos estatísticos e de 

finanças.2 Além disso, os órgãos reguladores exigem que as propagandas e 

publicações de desempenho de fundos de investimento alertem os investidores 

sobre o fato de desempenho passado não ser garantia de desempenho futuro, o que 

parece ser um contracenso, pois o desempenho passado é a principal propaganda 

dos fundos. No entanto, diversos estudos têm analisado se a persistência de 

desempenho superior, isto é, acima do benchmark, ou ajustado pelo risco, pode 

conter informação sobre a habilidade do gestor, o que justificaria a atitude do 

investidor, caso conseguisse identificar tal característica.  

 

Jensen (1968), por meio do Capital Asset Price Model (CAPM), mediu a habilidade 

de gestores de fundos mútuos entre 1945 e 1964, nos EUA. Segundo seus 

resultados, não houve evidências de que os gestores tivessem conseguido superar o 

retorno do portfólio de mercado no período estudado. Em razão desse estudo, o 

intercepto do CAPM, quando significante, ficou conhecido como o “Alfa de Jensen”. 

Críticas ao uso do CAPM incentivaram Fama e French (1992) a propor um modelo 

fatorial, incluindo além do prêmio de mercado, os prêmios pelo tamanho (Size 

Premium) e de valor (Value Premium) para explicar o desempenho superior de 

                                                 
2  Por exemplo, o tamanho da amostra é um fator determinante em inferência estatística e, de acordo 

com a Hipótese de Eficiência de Mercado, os preços dos ativos refletem toda informação disponível, 
dessa forma, o passado não traz nenhuma informação que já não tenha sido precificada. 
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ativos de risco e, num caso particular, de fundos de investimento. Seguindo o 

modelo de três fatores de Fama e French, Cahart (1997) mediu a persistência de 

desempenho de gestores de fundos de investimento incluindo o fator momentum, o 

qual serve para explicar a persistência das carteiras de pior e melhor retorno num 

período anterior. Segundo Fama (1972), a capacidade do gestor em gerar retornos 

superiores, ou anormais, pode ser atribuída às habilidades de seleção de ativos e de 

market timing. Kosowski et al. (2006) criticam os estudos baseados apenas nos 

testes de significância dos alfas para determinar persistência de desempenho e 

habilidade dos gestores. Segundo os autores, o acaso pode distorcer a mensuração 

de persistência de desempenho. Malkiel (1995) analisou o desempenho de gestores 

de fundos mútuos americanos entre 1971 e 1991, encontrando persistência de 

desempenho na década de 1970, mas não na década de 1980. Segundo o autor, o 

viés de sobrevivência teve resultado relevante nesse estudo. Brown e Goetzman 

(1995) trataram o problema de viés de sobrevivência encontrado por Malkiel 

mantendo fundos encerrados em sua amostra. Os autores encontraram baixa 

significância de persistência, mas destacaram que esse fenômeno pode ter sido 

influenciado pelo período de análise. Grinblatt e Titman (1992) criticam em seu 

trabalho o uso dos modelos derivados do CAPM para identificação da habilidade do 

gestor, pois há um viés positivo do risco de mercado, o que indicaria de forma 

equivocada um desempenho inferior. 

 

Embora os estudos sobre persistência de desempenho tenham concentrado parte 

dos esforços dos pesquisadores da área, a relação entre fluxo de recursos e 

desempenho passado ganhou importância nas últimas décadas. Trabalhos 

relevantes como os de Ippolito (1992), Chevalier e Ellison (1997) e Sirri e Tufano 

(1998) mudaram um pouco o foco do debate da habilidade do gestor para o 

comportamento do investidor. Tais autores, entre outros, identificaram que a relação 

fluxo-desempenho passado é positiva e convexa, isto é, os investidores procuram 

fundos com desempenho passado recente bom, mas não se desfazem tão cedo de 

cotas de fundos de desempenho passado ruim. A literatura então passa a tentar 

explicar as razões da convexidade, como Berk e Green (2004), e a usá-la como 

meio para estudar temas como incentivo a tomada de risco pelos gestores e o 

comportamento irracional dos investidores. 
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No que diz respeito ao comportamento do investidor, Hendricks, Patel, e Zeckhauser 

(1993), Gruber (1996), Harless e Perterson (1998), Baquero e Verbeek (2007) e 

Kempf e Ruenzi (2005), entre outros, utilizam a relação fluxo-desempenho e 

conceitos de finanças comportamentais para identificar certos vieses dos 

investidores, principalmente, os relacionados ao viés de representatividade, no 

momento de decidir sobre seus investimentos em fundos. 

 

Os conceitos de finanças comportamentais são muitas vezes associados aos 

investidores individuais de ações. Shefrin e Statman (1985) criaram o termo Efeito 

Disposição para descrever a tendência que as pessoas têm de vender muito cedo 

ações vencedoras e segurar por muito tempo ações perdedoras. Tais autores são 

influenciados pela Teoria Perspectiva3 (Prospect Theory) de Kahneman e Tversky 

(1979), a qual introduziu os conceitos de aversão a perdas e função valor. Nesse 

contexto, será que investidores de fundos de ações também apresentam vieses 

comportamentais? Quais seriam esses vieses? 

 

Essa dissertação se propôs a investigar se existe evidência de que o investidor de 

fundos de investimento em ações apresente viés comportamental. Para evidenciar 

tal fenômeno, a estimação da relação entre fluxo de recursos e desempenho 

passado foi adotada. Adicionalmente, numa indústria como a brasileira, a qual 

passou nos últimos anos por acelerado processo de crescimento, o período 

estudado poderia afetar a interpretação dos resultados. Uma forma de avaliar tal 

efeito foi dividir a amostra de 447 fundos de ações em três períodos, como indicado 

no gráfico 1.1, os quais foram definidos de acordo com eventos importantes para o 

mercado de ações, como a mudança de governo em 2002 e a crise financeira 

internacional de 2008. 

  

Os resultados das estimações evidenciaram a relação positiva entre fluxo de 

recursos e desempenho passado, assim como sua convexidade, embora menos 

significativa. No entanto, o resultado mais interessante, o qual se configura como a 

principal contribuição desse trabalho, refere-se ao fato de tal relação se perder em 

até 12 meses, ou seja, os investidores procuram fundos de desempenho passado 

                                                 
3 Tradução de acordo com Bazerman e Moore (2010) 
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recente positivo. Tal fenômeno sugere que o investidor se baseia numa amostra 

significativamente pequena para inferir sobre o desempenho futuro de um fundo. Em 

outras palavras, há indícios de que ele apresente o viés de representatividade.  

 

O restante desse trabalho é divido da seguinte forma: seção 2 apresenta a revisão 

da literatura; seção 3 apresenta a descrição dos dados e metodologia econométrica; 

seção 4 apresenta os resultados da pesquisa; e seção 5 apresenta a conclusão.  
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2. Revisão da Literatura 
 
Esta seção apresenta o debate acadêmico no qual essa dissertação se situa. Na 

subseção 2.1, são apresentados os principais estudos sobre a relação entre fluxo de 

recursos e desempenho passado. Diversos autores abordaram o tema com 

finalidades diferentes. Na seção 2.2, são introduzidos os conceitos de finanças 

comportamentais a partir de trabalhos de seus pioneiros. Na seção 2.3, são 

apresentados estudos que procuram identificar a existência de certos vieses 

comportamentais em investidores de fundos de investimento. 

2.1. Relação entre Fluxo de Recursos e Desempenho Passado 
 
A motivação do investidor em aportar recursos em determinado fundo de 

investimento tem sido objeto de estudo há muitos anos nos Estados Unidos4. Nos 

anos 1990, diversos pesquisadores se dedicaram ao tema e produziram trabalhos 

que serviram de base para pesquisas posteriores, ainda sendo referência 

atualmente. 

 

Ippolito (1992) foi um dos pioneiros em analisar a relação entre o fluxo de recursos 

para um fundo e seu desempenho passado. A partir de 143 fundos mútuos 

americanos, entre 1965 e 1984, o autor demonstrou que existe evidência de que os 

investidores respondem de forma positiva ao desempenho passado, mas de forma 

assimétrica. Como existem custos de transação, o investidor evita sacar seus 

recursos de fundos perdedores, mas coloca novos recursos em fundos vencedores. 

Para o autor, a qualidade da gestão dos fundos investimentos não é aparente, 

porém pode haver diferenciação entre os gestores. Tal condição e a existência de 

correlação serial entre os retornos, segundo sua pesquisa, são evidências de 

racionalidade do investidor ao escolher fundos baseado no desempenho passado. 

 

Gruber (1996) sugere em seu trabalho que é uma escolha ótima para o investidor 

basear seu investimento num fundo levando em consideração seu desempenho 

recente. O autor analisou 227 fundos mútuos nos Estado Unidos, entre janeiro de 

1985 e dezembro de 1994, encontrando evidência de que os investidores que 

aplicavam seus recursos em fundos cujo desempenho recente havia sido positivo 
                                                 
4 Ver Spitz (1970) e Smith (1978) 
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conseguiam retornos superiores ajustados pelo risco. Gruber chama tais investidores 

de “sofisticados”. Aqueles investidores que baseiam sua decisão de investimento em 

propagandas ou recomendações são chamados de “não sofisticados” e estão no 

mesmo grupo dos investidores com restrições institucionais de investimentos, como 

participantes de programas de aposentadoria; e dos investidores com restrições 

fiscais, isto é, aqueles que teriam que pagar impostos em função de ganhos no 

passado para migrar de fundo. O fenômeno observado pelo autor é conhecido na 

literatura como efeito Smart Money.  

 

Chevalier e Ellison (1997) investigaram a relação entre fluxo de recursos e 

desempenho passado como meio para estudar conflitos de agência inerentes à 

relação entre o investidor e o gestor de fundos de investimento. Segundo os autores, 

os investidores desejam que os gestores dos fundos nos quais seus recursos foram 

aplicados maximizem, baseados em seus conhecimentos, o retorno esperado 

ajustado pelo risco dos investimentos. Por outro lado, fundos de investimento são 

geridos por companhias privadas que buscam maximizar seu próprio lucro. Não 

necessariamente as ações que maximizam o retorno ajustado do investidor são as 

mesmas que maximizam o lucro do fundo, daí podem surgir os conflitos. Os fundos 

de investimento têm sua receita vinculada ao tamanho do patrimônio sob gestão, o 

que gera um incentivo aos gestores aumentarem sua captação de recursos. Como 

indicado por Ippolito (1992) e Gruber (1996), as evidências empíricas sugerem que 

os investidores respondem positivamente ao desempenho passado, embora não de 

forma simétrica. A partir desse contexto, Chevalier e Ellison analisam os incentivos 

em direção ao risco que os gestores recebem dada a relação positiva e convexa 

entre captação de recursos e desempenho passado.  

 

Os autores construíram uma base de dados contendo 3.036 fundos mútuos entre 

1982 e 1992. A partir dessa base, a relação entre captação e desempenho foi 

analisada por meio de um modelo não paramétrico, no qual a captação é explicada 

pelos retornos excedentes ajustados pelo retorno de mercado, por variáveis 

dummies que capturam a idade de fundo, pelo crescimento da indústria e pelo 

logaritmo do patrimônio de cada fundo. Como conclusão, o trabalho corrobora os 

resultados encontrados por outros autores de existência de relação positiva entre 
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captação e desempenho passado. Adicionalmente, a contribuição para o debate é 

que tal relação incentiva os gestores a tomarem mais risco.  

 

Segundo Sirri e Tufano (1998), a indústria de fundos de investimento é um 

laboratório no qual se pode estudar o comportamento do investidor individual. Em 

seu trabalho, os autores examinaram como o custo de procura afeta a decisão do 

investidor em direcionar seus recursos para determinado fundo de ações. Até a 

publicação desse trabalho de pesquisa, os investidores eram descritos como 

agentes que aplicavam em fundos com bom desempenho recente, mas não 

abandonavam fundos de desempenho ruim. Além disso, o comportamento dos 

investidores na seleção de fundos era descrito de forma similar ao comportamento 

de gestores profissionais na escolha ativos. Surri e Tufano argumentam que para o 

investidor típico, a decisão de aplicar num fundo é comparável à compra de um bem 

durável5. 
 

Para investigar a influência do custo de procura na captação de recursos de fundos 

de investimento em ações americanos, foram selecionados 690 fundos entre 1971 e 

1990. Fundos que deixaram de existir no período foram mantidos para evitar viés de 

sobrevivência. A partir dessa base, os autores concluíram que fundos que 

pertencem a grandes firmas de investimentos, que recebem mais atenção da mídia e 

que gastam mais com divulgação de seu desempenho, consequentemente 

reduzindo o custo de procura do investidor, apresentam crescimento mais acelerado 

de seu patrimônio. Adicionalmente, a relação entre captação e desempenho 

passado é mais forte nesses fundos. A interpretação desse fenômeno, segundo a 

pesquisa, é que o investidor procura fundos com desempenho passado superior 

como forma de reduzir o custo de procura.  

 

O principal objetivo de Zheng (1999) é entender se os investidores conseguem 

prever o desempenho de fundos de investimento, isto é, têm habilidade de seleção 

de fundos. Para concluir seu estudo, o autor testa a significância de dois fenômenos: 

(i) o efeito Smart Money; e (ii) o efeito Informação. O primeiro, como já mencionado 

                                                 
5 Sirri e Tufano (1998) citam na p. 1590, como exemplo, um levantamento de 1996, no qual o 

montante médio aplicado em fundos mútuos no EUA era o equivalente ao preço de um carro médio.  
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em Gruber (1996), diz respeito ao movimento dos investidores em direção aos 

fundos de desempenho recente superior. O segundo se refere à informação contida 

nos movimentos dos investidores e seu uso para atingir retornos superiores. 

 

O autor encontra, por meio de um teste, evidência do efeito Smart Money numa 

amostra de 1.826 fundos de ações entre janeiro de 1970 e dezembro 1990. Novas 

aplicações em fundos de ações no agregado conseguem prever o desempenho de 

curto do prazo, isto é, fundos que recebem mais recursos tem desempenho melhor 

do que aqueles que recebem menos recursos. Zheng não encontrou evidência na 

amostra completa de efeito Informação, isto é, de que o movimento dos investidores 

fornece informação para superar o desempenho do mercado. No entanto, para 

fundos pequenos, existe evidência de tal efeito. 

  

Como conclusão, o autor argumenta que seus resultados ajudam a entender 

diferenças entre o retorno do investidor individual e dos fundos de investimento. O 

fato de os investidores poderem superar a média de retorno dos fundos 

recorrentemente está relacionado à persistência de desempenho, mas não é 

equivalente ao investidor buscar informação no desempenho passado. O fenômeno 

Smart Money tem vida curta e está ligado ao tamanho do fundo. 

 

Del Guercio e Tkac (2002) analisaram como as diferenças entre investidores de 

fundos de pensão e fundos mútuos se refletem na relação entre captação de 

recursos e desempenho passado. De acordo com as autoras, os investidores de 

fundos de pensão usam medidas sofisticadas para acompanhar desempenho, como 

alfa de Jensen, Tracking Error e retorno acima do benchmark, sacando seus 

recursos de fundos com desempenho ruim; enquanto o investidor típico de fundos 

mútuos usa retorno simples como medida de desempenho, aplica em fundos de 

desempenho positivo recente, mas não saca seus recursos de fundos de 

desempenho negativo recente. Dessa forma, o objetivo de pesquisa concentrou-se 

na sofisticação do investidor e no problema de agência, isto é, os investidores de 

fundos de pensão respondem a comitês de investimentos, o que não ocorre com os 

investidores de fundos mútuos.  
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A partir de uma amostra de 562 fundos de pensão e 483 fundos mútuos entre 1987 

e 1994, Del Guercio e Tkac encontram diferenças empíricas na relação entre 

captação e desempenho passado para fundos de pensão e mútuos, sugerindo que 

os gestores operam em ambientes fundamentalmente diferentes. Segundo o estudo, 

as diferenças são provocadas pelas características dos investidores de cada 

segmento. O problema de agência dos investidores de fundos de pensão os leva a 

responder de forma linear a medidas de desempenho mais sofisticadas, isto é, 

premiam fundos que seguem sua política de investimentos com mais recursos e 

punem aqueles com baixo desempenho ajustado pelo risco, ou que fogem de sua 

política de investimento, sacando recursos. No caso dos fundos mútuos, a relação 

convexa entre captação e desempenho é confirmada, conforme estudos 

precedentes. No entanto, as autoras sugerem que a convexidade da relação se dá 

em função de comportamentos específicos do investidor de fundos mútuos, como 

seguir rankings publicados periodicamente e manter-se fiel ao mesmo fundo após a 

escolha inicial de investimento. 

 

Lynch e Musto (2003) propõem um modelo no qual a relação entre captação e 

desempenho passado possa ser desconectada, isto é, após desempenhos ruins o 

gestor ou a estratégia são alterados, o que implicaria insensibilidade ao 

desempenho passado. Tal fenômeno justificaria a convexidade da relação, uma vez 

que os investidores de fundos com desempenho ruim saberiam que a estratégia 

seria alterada e manteriam seus recursos aplicados.  

 

Os autores testaram seu modelo numa amostra de 2.435 fundos entre 1985 e 1995 

e concluíram que a relação de convexidade existe para todos os fundos, exceto para 

aqueles de desempenho muito ruim. Contudo, a convexidade depende dos 

investidores terem conhecimento sobre a qualidade das novas estratégias para 

decidir se o desempenho passado ruim pode ser ignorado no momento de aportar 

recurso num fundo.  

 

Berk e Green (2004) desenvolveram um modelo teórico, no qual investidores e 

gestores são completamente racionais. Em princípio, existem gestores com 

habilidade de gerar retornos superiores e todos conseguem identificá-los. O tamanho 

do patrimônio gerido é uma restrição para plena efetivação da habilidade do gestor, 
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ou seja, conforme o fundo ganha escala, menor a capacidade de geração de 

retornos superiores. Como os investidores sabem qual é o gestor mais habilidoso, os 

recursos fluem para seu fundo até o ponto em que sua escala equaliza seus 

retornos com os do segundo gestor mais habilidoso e assim por diante até o 

equilíbrio no qual o retorno de todos será o mesmo de um fundo passivo. 

 

Ao se relaxar a premissa de que todos conseguem identificar os gestores mais 

habilidosos, os investidores terão que confiar na informação disponível para inferir 

quais são os gestores com maior capacidade de gerar retornos superiores. De forma 

análoga à dinâmica da situação em que todos tinham pleno conhecimento das 

habilidades dos gestores, os retornos se equalizarão. A diferença entre as duas 

situações está em que na primeira o desempenho passado não tem nenhuma 

informação, pois todos sabem quem são os mais habilidosos, enquanto na segunda 

eles têm que aprender com o tempo, ou seja, o desempenho passado é uma fonte 

de informação para atualização de suas inferências. Portanto, os recursos fluem dos 

que tem desempenho pior para aqueles que registram desempenho melhor 

conforme o tempo passa.  

 

Na mesma linha de Berk e Green (2004), Huang, Wei e Yan (2007) constroem um 

modelo racional para explicar simultaneamente a resposta assimétrica dos novos 

fluxos de recursos em relação ao desempenho passado e o impacto de certas 

características dos fundos na captação. O modelo se alicerça em duas hipóteses: (i) 

existência da relação captação-desempenho passado provocada pelo processo 

bayesiano de aprendizagem do investidor, que identifica habilidade no desempenho 

passado; e (ii) os investidores enfrentam custos de participação para investir em 

fundos mútuos. Os custos de participação podem ser divididos em custos de 

informação e de transação. O custo de informação se refere à coleta de informações 

sobre novos fundos antes da decisão de investimento e pode ser ativa, por conta 

própria, ou passiva, por meio de propagandas ou consultores financeiros. Quanto 

mais os fundos gastam em formas de reduzir a barreira de informação, menor é 

custo ativo do investidor. O custo de transação se refere às despesas de compra e 

venda de cotas e seus desdobramentos. Os custos de participação afetam a 

captação de recursos por meio do nível de sofisticação do investidor, de restrições 
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em coletar informação e do custo de transação, que torna dispendioso mudar de 

fundo com frequência.  

 

O racional do modelo sugere que fundos com diferentes custos de participação 

deveriam ter sensibilidades diferentes da relação entre captação e desempenho 

passado. Dado o nível de custo de participação de um fundo, novos investidores 

estariam dispostos a investir somente se a melhora no desempenho superasse sua 

própria barreira de custo de participação. Ou seja, a melhora no desempenho 

provoca redução do custo de informação do investidor. Os autores concluem que, de 

acordo com o racional do seu modelo, a relação entre captação e desempenho 

passado é consistente com o processo de otimização individual. Esse trabalho se 

relaciona com o trabalho de Sirri e Tufano (1998) sobre como os custos de procura 

afetam o fluxo de investimentos para um fundo. 

 

No Brasil, Rochman e Eid Jr (2006) realizaram um estudo de evento baseado na 

variação do patrimônio de diversas famílias de fundos de investimento após a 

publicação do Guia Exame, o qual serve de fonte de informação para os investidores 

ao ordenar fundos de investimento por categoria, desempenho passado e medidas 

de retorno ajustadas pelo risco. Os autores analisaram uma amostra de 1000 fundos 

de investimento entre 2001 e 2004, não encontrando evidência de que a publicação 

do ranking tenha influência na variação do patrimônio dos fundos.  

 

Bardella (2009) estudou a relação entre o desempenho passado e a captação de 

fundos multimercado no Brasil entre dezembro de 1997 e dezembro de 2007. A 

partir de uma amostra de 300 fundos mútuos e de 763 fundos exclusivos, o autor 

encontrou evidência da relação positiva e convexa entre desempenho e captação 

para os fundos mútuos, não encontrou evidência para os fundos exclusivos. 

 

Guterman (2009) examinou por meio da análise de dados em painel o desempenho 

passado e o fluxo de recursos de 252 fundos de ações e 445 fundos multimercados 

entre janeiro de 2003 a dezembro de 2008. O autor encontrou uma relação positiva 

e significativa entre os retornos (ajustados ou não pelo risco) para ambos os tipos de 

fundos. Para fundo de ações, há evidência da existência da relação em até 12 
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meses. Para multimercados, os resultados indicam que a relação exista em até três 

meses. 

 

Iquiapaza (2009) analisou 5.323 fundos de investimento, entre janeiro de 2003 e 

junho de 2009, para investigar se a família, isto é, a especialização do fundo, tem 

influência sobre o seu desempenho. De acordo com autor, não houve significância 

estatística suficiente para determinar se a especialização de um fundo afeta seu 

desempenho, embora os fundos mais especializados tenham apresentado maior 

variabilidade de desempenho. Adicionalmente, o autor testou se a especialização do 

fundo exerce influência sobre sua captação de recursos, não encontrando 

evidências para tal fenômeno. 
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2.2. Comportamento do Investidor   

2.2.1. Introdução às Finanças Comportamentais 
 
No prefácio de seu livro-texto, Bodie, Kane e Marcus (2010) introduzem seus 

estudantes a dois grandes temas: (i) Hipótese de Eficiência dos Mercados (HEM) e 

(ii) Moderna Teoria de Portfólio (MTP). Tais temas inseparáveis têm sido o eixo 

central dos estudos em Finanças desde meados do século passado. Contudo, os 

autores alertam em seu prefácio que existe um debate com respeito à eficiência dos 

mercados e ao comportamento racional do investidor, cernes da HEM e da MTP, 

respectivamente. 

 

Uma das frentes do debate que tem crescido em importância nas últimas décadas 

ficou conhecida como Finanças Comportamentais. De acordo com Shefrin (2002), as 

Finanças Comportamentais ganharam relevância a partir do estreitamento da 

distância entre psicólogos e economistas. Em diversos artigos publicados durante a 

década de 1970 e início dos anos 1980 compilados por Kahneman, Slovic e Tversky 

(1982) surgiram os conceitos comportamentais que impactaram as finanças 

tradicionais até hoje. Dentre os artigos desse período, dois tiveram relevância mais 

acentuada: Tversky e Kahneman (1974), sobre erros provocados por viés de 

heurística; e Kahneman e Tversky (1979), sobre dependência de estrutura (frame 

dependence).  

 

Shefrin (2002) organiza as Finanças Comportamentais em três temas: viés 

heurístico, dependência, ou efeito, de estrutura e ineficiência de mercado. Heurística 

pode ser definida como um processo de tentativa e erro individual, o que leva as 

pessoas a desenvolverem “regras de bolso". No entanto, apesar de tais regras 

ajudarem ao simplificar a tomada de decisão, seu uso pode levar a erros 

sistemáticos. Tvsersky e Kahneman (1974) identificaram três tipos de heurísticas, as 

quais são: representatividade, disponibilidade e ancoragem.  

 

A heurística da representatividade, em essência, refere-se ao julgamento baseado 

em estereótipos. De acordo com Kahneman e Tversky (1972), ao seguir o viés de 

representatividade, uma pessoa avalia a probabilidade de um evento incerto por 

meio de sua semelhança com as propriedades da população e sua identificação com 
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o processo gerador. Posteriormente, Tversky e Kahneman (1974) elencaram como 

vieses de representatividade: (i) a insensibilidade à probabilidade a priori de um 

resultado: ignorar a priori a probabilidade de certa descrição pertencer a uma 

determinada categoria baseado na sua representatividade nos estereótipos; (ii) a 

insensibilidade ao tamanho da amostra: tomar uma amostra como representativa 

das característica da população ignorando uma noção básica de estatística que é o  

tamanho da amostra importar. Tal viés também é conhecido com lei dos pequenos 

números6. (iii) Equívoco na interpretação da chance: ignorar que um processo 

aleatório pode apresentar sequências que não pareçam aleatórias, também 

conhecido como “falácia do jogador”; (iv) insensibilidade à previsibilidade: a 

descrição do evento a ser previsto afeta sua previsão; (v) ilusão de validade: a 

casualidade do acerto de uma previsão; (vi) equívoco na interpretação de reversão à 

média: alegar que o fenômeno ocorre, quando na verdade não ocorre, e não 

identificá-lo quando realmente ocorre. 

 

A heurística da disponibilidade refere-se à associação da probabilidade de um 

evento ocorrer com a facilidade com que ocorrências similares vêm à mente. 

Tversky e Kahneman (1974) identificaram como vieses de disponibilidade: (i) 

recuperação de exemplos: se a avaliação do tamanho de uma categoria depender 

da disponibilidade de exemplos, aquela que tiver maior número de exemplos 

recuperáveis será considerada maior; (ii) efetividade de formato de procura: similar a 

recuperação de exemplos, mas o formato mental da procura que importa, ou seja, 

formatos mais efetivos que conduzem a determinada ocorrência induzem o viés; (iii) 

imaginação: semelhante a recuperação de exemplos e a efetividade de formato, 

exceto pela ausência de uma estrutura pré-estabelecida. A facilidade com que se 

imagina a estrutura determina a probabilidade de ocorrência; (iv) correlação ilusória: 

avaliar a frequência em que dois eventos ocorrem simultaneamente com base na 

força do elo que os associa. 

 

Conforme a heurística da ancoragem, a estimativa final de uma quantidade, ou 

número, depende de sua estimativa inicial, isto é, diferentes pontos de partida 

                                                 
6  A Lei dos Pequenos Números faz referência a Lei dos Grandes Números que, de acordo com Rabin 

(2002), significa uma distribuição de grandes amostras aleatórias de uma população apresentar as 
mesmas características da distribuição da população como um todo. 
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resultam em diferentes estimativas finais para a mesma quantidade. Tversky e 

Kahneman (1974) observaram os seguintes vieses de ancoragem: (i) ajuste 

insuficiente: não apenas o ponto de partida de uma estimativa pode resultar em 

estimativas finais diferentes, mas também a mensuração incompleta do problema; 

(ii) avaliação de eventos conjuntivos e disjuntivos: a avaliação de eventos 

conjuntivos, isto é, cuja probabilidade de sucesso depende de ocorrências 

conjuntas, é superestimada, enquanto a probabilidade de eventos disjuntivos, isto é, 

a falha em uma ocorrência causar a falha no evento como um todo, é subestimada; 

(iii) avaliação subjetiva de distribuição de probabilidades: propor intervalos de 

confiança demasiadamente estreitos para ocorrência de um evento, mesmo não 

havendo justificativa baseada no conhecimento de sua distribuição de 

probabilidades. Tal fenômeno também é conhecido como viés de excesso de 

confiança.  

 

O segundo tema, de acordo com a organização proposta por Shefrin (2002), é a 

dependência, ou efeito, de estrutura (frame dependence). O termo estrutura, nesse 

contexto, significa como um problema de decisão é descrito. No arcabouço teórico 

das finanças tradicionais, a tomada de decisão é independente da estrutura, ou seja, 

ela é transparente. No entanto, muitas vezes, a estrutura do problema é opaca, e a 

tomada decisão depende da forma como ele é percebido. Portanto, segundo Shefrin 

(2002), a diferença na percepção da estrutura, ou da forma, é também uma 

diferença na substância, isto é, o comportamento apresenta dependência de 

estrutura. 

 

As evidências da dependência de estrutura foram documentadas por Kahneman e 

Tversky (1979). Os autores analisam, numa crítica à teoria da utilidade esperada, 

como as escolham se dão sob a perspectiva de risco, daí o título do estudo: Teoria 

Perspectiva (Prospect Theory).  Segundo essa teoria, os indivíduos superestimam 

resultados meramente prováveis em comparação com resultados que são certos. Tal 

comportamento, chamado pelos autores de Efeito Certeza, contribui para aversão ao 

risco em situações de ganho certo e procura pelo risco em situações de perda certa. 

Adicionalmente, as pessoas não levam em consideração características que são 

compartilhadas por todas as perspectivas em questão, o que é chamado de Efeito 

Isolamento. Tal efeito conduz a inconsistências nas preferências quando a mesma 
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escolha é proposta em formas, ou estruturas, diferentes. Kahneman e Tversky 

(1979), então, propõem a Teoria Perspectiva, na qual valores são atribuídos a 

ganhos ou perdas, não aos ativos em si, e as probabilidades são substituídas por 

ponderações de decisões. Esse arcabouço converge para a função valor, a qual é 

côncava na região dos ganhos e convexa na região das perdas, dando origem ao 

termo aversão a perdas.  

 

O terceiro tema proposto por Shefrin (2002) é o de ineficiência de mercado. Um dos 

argumentos mais relevantes de finanças comportamentais é o de que os vieses 

apresentados anteriormente levam a violação da HEM. A seguir alguns exemplos: (i) 

o viés de representatividade pode afetar investidores tornando-os mais pessimistas 

em relação aos perdedores e mais otimistas em relação aos vencedores, o que pode 

provocar desvios dos preços dos ativos em relação aos seus valores fundamentais; 

(ii) o viés de ancoragem influencia analistas de mercado, ou investidores, no que diz 

respeito à incorporação de informação após anúncios de resultados financeiros. 

Analistas podem ser conservadores em ajustar suas estimativas e, posteriormente, 

surpreenderem-se com os resultados seguintes, o que pode levar a desvios de preço 

de ações em relação ao seu valor fundamental; (iii) o viés de excesso de confiança 

leva investidores a realizar apostas ruins no mercado devido à relutância em assumir 

que estão em alguma desvantagem informacional. Adicionalmente, investidores 

superconfiantes operam mais do que a prudência aconselharia.  

 

A partir do conceito de aversão a perdas derivado da Teoria Perspectiva de 

Kahneman e Tversky (1979), Shefrin e Statman (1985) cunharam o termo Efeito 

Disposição, isto é, os investidores teriam uma predisposição a se desfazer de 

investimentos vencedores muito cedo e a segurar investimentos perdedores por 

muito tempo. O Efeito Disposição é composto por: (i) Teoria Perspectiva, 

apresentada previamente, pela qual os investidores tomam suas decisões em dois 

estágios. Em primeiro lugar, determinam a estrutura, ou forma, de suas escolhas 

com base no potencial ganho ou perda em relação a um ponto de referência. Em 

segundo lugar, aplicam a função valor; (ii) contabilidade mental, pela qual os 

investidores separam mentalmente a finalidade, ou tipo de investimento, para evitar 

alterar seu ponto de referência inicial; (iii) aversão ao arrependimento, isto é, os 

investidores podem resistir a realizar perdas, pois ao fazê-lo teriam que assumir que 
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tomaram uma decisão equivocada. Da mesma forma, os investidores podem realizar 

ganho precocemente em razão da busca pelo orgulho de ter acertado. (iv) 

autocontrole, para o qual é feita uma analogia com o problema de agência. Nesse 

caso, o conflito existe entre a emoção (agente) e o razão (principal) do investidor. 

Para evitar que o principal não consiga deter o agente, os investidores conscientes 

de que manter posições perdedoras por muito tempo não é racional, usam 

mecanismos como ordens de stop-loss para lidar com tal problema.   
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2.2.2. Evidências de Viés Comportamental nos Investidores de Fundos 
de Investimento 

 

Em contraste com alguns dos trabalhos apresentados na seção 2.1, em especial, 

Berk e Green (2004), os trabalhos a seguir apresentam indícios de vieses no 

comportamento do investidor de fundos de investimento. 

 

Hendricks, Patel, e Zeckhauser (1993) abordam em seu trabalho os resultados da 

literatura que indicam o direcionamento de recursos para fundos cujo desempenho 

recente é superior. Os autores notam, no entanto, que esse fenômeno é de curto 

prazo, o que foi corroborado por Gruber (1996) posteriormente. Para descrever o 

comportamento de investir em fundos cujo desempenho recente fora superior, os 

autores tomam emprestado o termo Hot Hands. O termo foi usado para descrever o 

comportamento de apostadores de jogos de basquete nos EUA, os quais eram 

influenciados por sequencias de vitórias ou derrotas7. A partir de uma amostra de 96 

fundos entre 1974 e 1987, os autores encontram evidências de persistência de 

desempenho no médio prazo e que a estratégia de Hot Hand seria lucrativa, o que 

contrariaria a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca.  

 

Goetzmann e Peles (1997) realizaram um estudo sobre as razões pela qual 

investidores permanecem em fundos mútuos mesmo após um período de 

desempenho ruim. Foram aplicados questionários a um grupo de investidores 

considerados sofisticados, isto é, conscientes do desempenho passado de seu 

fundo, e a outro grupo de investidores casuais, os quais não tinha conhecimento do 

desempenho passado de seu fundo. As perguntas do questionário se referiam à 

percepção do investidor em relação ao desempenho passado do fundo e quanto 

tempo de persistência de desempenho ruim os levaria a retirar seus recursos. 

 

Os autores compararam as respostas dos entrevistados com o desempenho real de 

seus fundos e notaram um viés positivo. A lembrança do desempenho pelos 

investidores era melhor do que realmente havia sido. Os autores concluem o estudo 

associando o viés dos investidores com o que em psicologia é chamado dissonância 

                                                 
7 Ver Gilovich, Vallone e Tversky (1985)  
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cognitiva, pela qual as pessoas revisam suas crenças para reduzir contradições 

lógicas, ou racionais, aparentes.  

 

Harless e Perterson (1998) estudaram como o comportamento dos investidores 

permite que fundos com persistência de desempenho inferior se mantenham em 

funcionamento por longo tempo. A partir de uma base de dados de 100 fundos 

mútuos americanos entre 1980 e 1991, os autores encontraram fortes indícios que 

suportam o fato estilizado de que os investidores ao procurar um fundo reagem 

fortemente ao desempenho passado, mas uma vez feito o investimento, abandonam 

tal ímpeto, permanecendo no fundo apesar de desempenho ruim prolongado. Como 

consequência, fundos com desempenho medíocre sobrevivem por um longo 

período. Por fim, os autores relacionam o comportamento do investidor à heurística 

de representatividade na escolha do fundo. Segundo os resultados do trabalho, os 

investidores são extremamente influenciados pelos retornos recentes e insensíveis a 

ajustes de risco e custos. Nesse último aspecto, o trabalho se relaciona com 

argumento de dissonância cognitiva de Goetzmann e Peles (1997). 

 

Kempf e Ruenzi (2005) analisaram uma amostra com todos os fundos mútuos de 

ações americanos entre 1993-2001. Os autores procuraram evidências do viés de 

statu quo, isto é, se os investidores tendem a investir num fundo, mesmo que haja 

fundos com melhor desempenho passado, pelo fato de já terem investido antes nele. 

De acordo com os resultados do trabalho, Kempf e Ruenzi encontraram indícios de 

que os investidores sofrem de viés de statu quo, o qual depende do número de 

alternativas disponíveis, ou seja, quanto maior o número de alternativas maior a 

tendência a não trocar de fundo de investimento. 

 

Elton, Gruber e Busse (2004) abordam a escolha racional do investidor de fundos 

indexados ao S&P500, os quais foram adotados pelo estudo por serem o veículo 

mais simples para se analisar o comportamento do investidor. Os fundos indexados 

ao S&P500 mantêm as mesmas ações em proporções aproximadamente idênticas, 

mas apesar disso têm retornos diferentes. Segundo os autores, as características 

dos fundos indexados são previsíveis e homogêneas. Logo, a racionalidade do 

investidor direcionaria os recursos para os fundos de maior retorno ajustado.  
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Com base numa amostra de 500 fundos indexados ao S&P500 durante 1997 e 

2002, os autores encontram evidências de irracionalidade na escolha do investidor, 

como fundos com desempenho fraco receberem fluxos de captação altos. 

Adicionalmente, a ausência de racionalidade nesse caso também viola a lei do preço 

único, ou seja, apesar de haver oportunidade de arbitragem, fundos ruins 

prosperam. Algumas das razões levantadas para esse resultado se referem a 

variáveis não observáveis como os termos de comercialização desses fundos. 

 

Baquero e Verbeek (2007) investigam como a relação entre captação e desempenho 

recente, o que também é chamado de estratégia de investimento de momentum, 

pode ser associada a vieses como sobrerreação e heurística de representatividade.  

Mais precisamente, os autores analisam se a entrada ou saída de recursos são 

explicadas pela duração de períodos de desempenho bom ou ruim e se esse 

fenômeno é relacionado ao viés de representatividade conhecido como a lei dos 

pequenos números, isto é, nesse caso, inferir sobre o desempenho futuro baseado 

numa pequena amostra do desempenho passado. A partir de uma amostra trimestral 

de 752 hedge funds, entre o quarto trimestre de 1994 e o primeiro trimestre de 2000, 

Baquero e Verbeek encontram evidência de que os fluxos respondem a duração do 

período de desempenho bom ou ruim. Adicionalmente, os resultados, segundo os 

autores, sugerem que os investidores superestimam a probabilidade de persistência 

de desempenho.   

 

No Brasil, Lucchesi (2010) investiga a existência do efeito disposição de Shefrin e 

Statman sob a luz de duas motivações comportamentais, as quais são: a teoria 

perspectiva e o viés da reversão à média. O autor analisou transações mensais de 

compra e venda de ações de uma amostra de 51 fundos de ações brasileiros entre 

2002 e 2008. Por meio de dois modelos logit, foi proposto o coeficiente de 

disposição, o qual se baseia nos parâmetros estimados para as variáveis de retorno 

das ações. Os resultados do trabalho evidenciaram que a teoria perspectiva explica 

o processo decisório dos gestores. Não foram encontradas evidências suficientes 

com relação à reversão à média.  

 
Esta seção de revisão da literatura procurou delinear as motivações que levaram 

diversos autores a investigar a relação fluxo-desempenho na indústria de fundos de 
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investimentos. Entre diferentes hipóteses apresentadas para justificar o formato 

dessa relação, houve um maior peso para introdução dos conceitos 

comportamentais e de suas evidências, de forma a estabelecer um contexto para os 

resultados e conclusões dessa dissertação, os quais serão apresentados nas 

seções 4 e 5. 
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3. Metodologia 
 
A seção 3 apresenta os meios pelos quais a relação fluxo-desempenho foi estimada 

nesse trabalho. A seção 3.1 traz a origem e descrição dos dados. As estimações 

foram realizadas a partir de uma amostra de 447 fundos de investimentos em ações 

entre janeiro de 1996 e agosto de 2012. A seção 3.2 introduz a metodologia 

econométrica adotada para modelagem. Uma breve descrição da Análise de Dados 

em Painel é seguida pela apresentação teórica dos modelos de Dados Empilhados 

(Pooled Regression), Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios. Adicionalmente, há uma 

descrição dos métodos de estimação por Mínimos Quadrados Generalizados e 

Mínimos Quadrados Generalizados Factível. Por fim, os modelos empíricos 

construídos para estimação da relação fluxo-desempenho é especificado e as 

variáveis estimadas descritas. 

3.1. Origem e Descrição dos Dados 
 
A base de dados utilizada nessa dissertação foi construída a partir dos dados sobre 

fundos de investimentos da Associação Brasileira de Entidades dos Mercados 

Financeiros e de Capitais (Anbima) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Por determinação da Instrução 409/2004 da CVM, os fundos investimentos são 

obrigados a divulgar periodicamente informações sobre patrimônio, captação e 

resgate, número de cotista e desempenho, entre outras informações. Algumas 

plataformas (vendors) compilam tais informações e disponibilizam os dados aos 

seus assinantes. Os dados utilizados para estimação do modelo de trabalho 

concebido nessa dissertação foram obtidos por meio da plataforma Economatica. 

 

O objetivo desse estudo é investigar a evidência de viés de representatividade na 

escolha do investidor com base na estimação da relação entre o fluxo de recursos e 

a desempenho de fundos de investimento em ações. Inicialmente, foram 

selecionados 894 fundos de investimentos em ações, em atividade e encerrados, 

entre janeiro de 1996 e agosto de 2012. A seleção dos fundos respeitou os 

seguintes critérios:  

(i) Classificação Anbima (2/3 do patrimônio em ações):  

• Ações Dividendos; 

• Ações Ibovespa Ativo; 
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• Ações Ibovespa Ativo com Alavancagem; 

• Ações IBrX Ativo; 

• Ações Livres; 

• Ações Livres com Alavancagem; 

• Ações Outros; 

• Ações Small Caps; 

• Ações Sustentabilidade/Governança; 

(ii) Fundos passivos não foram considerados, em razão de seu tipo de gestão; 

(iii) Fundos setoriais não foram considerados; 

(iv) Ao menos 24 meses de atividade; 

(v) Não foram considerados fundos cuja classificação permite investimento em 

cotas de outros fundos; 

 

As primeiras regressões conduzidas nesse trabalho demonstraram que a presença 

de fundos exclusivos, isto é, com um único cotista, provocavam distorções na 

estimação dos coeficientes. Tais fundos apresentam observações extremas 

(outliers), o que explica os problemas iniciais de estimação. Dessa forma, um novo 

filtro foi aplicado à base de dados para excluir da amostra os fundos exclusivos. 

Como resultado, foram retirados 293 fundos, permanecendo na amostra 601 fundos. 

Posteriormente, 154 fundos institucionais (atacado) foram excluídos, pois a política 

de investimento desses fundos segue diretrizes diferentes daquelas de fundos de 

varejo, como apontado por Del Guercio e Tkac (2002). A base para exclusão desses 

fundos foi gentilmente cedida pelos responsáveis pela elaboração do Guia Exame 

de Fundos de Investimento. Como resultado, restaram na amostra 447 fundos de 

ações, os quais serviram de base para a estimação dos modelos.  

 

Como mencionado anteriormente, a série de dados de fundos está disponível no 

Economatica a partir de janeiro de 1996. O número de fundos e seu patrimônio 

cresceram significativamente até o final de agosto de 2012, quando os dados foram 

coletados. Em janeiro de 1996, havia 48 fundos de investimento em ações, de 

acordo com a classificação apontada anteriormente, cujo patrimônio total atingia 

cerca de R$ 231 milhões, em valores da época. Para efeito de comparação, em 

agosto de 2012, havia 338 fundos com patrimônio total de cerca de R$ 56 bilhões, 
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em valores atuais. Essa descrição considera os fundos em atividade no período 

com, ao menos, 24 meses de operação. No entanto, fundos encerrados também são 

considerados, o que evita o viés de sobrevivência. Para cálculo do retorno 

excedente dos fundos, ou seja, acima do benchmark, foi utilizada a variação do 

Índice Bovespa (Ibovespa), desde janeiro de 1996 até agosto de 2012, encontrada 

no Economatica. Como mencionado na seção 1, a amostra foi dividida em três 

partes, delimitadas por eventos que tiveram impacto relevantes no mercado 

acionário, como a mudança de governo em 2002 e a crise financeira internacional de 

2008. 
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Tabela 3.1. - Descrição dos Fundos de Investimento na Amostra 
 

 

 

Gráfico 3.1. – Segmentação por Tipo de Fundo na Amo stra 
 

 

Ano
Patrimônio

(R$ Milhões)¹
Média 

(R$ Milhões)
Mediana 

(R$ Milhões)

Desvio 
Padrão 

(R$ Milhões)

Número de 
Fundos

1996 335               5                  2                  10                63                

1997 1.813            16                5                  37                102             

1998 1.369            17                4                  41                103             

1999 3.206            20                4                  60                112             

2000 2.889            27                6                  70                113             

2001 2.016            23                5                  66                87                

2002 2.810            31                6                  94                55                

2003 4.041            58                9                  185             52                

2004 6.599            98                32                269             53                

2005 11.795         147             32                419             64                

2006 17.162         187             27                582             82                

2007 33.310         237             34                713             120             

2008 27.344         207             19                820             196             

2009 42.713         148             13                694             261             

2010 54.688         149             15                708             341             

2011 54.605         157             16                834             341             

2012 56.207         169             16                924             338             
Fonte: Economatica 
¹ Fim do Periodo, exceto 2012 (Agosto)
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3.2. Referencial Teórico para Modelagem Econométrica 
 
Devido às características da base de dados construída para investigação do 

problema proposto nesse trabalho, foi adotada a análise de Dados em Painel. A 

amostra selecionada contém 447 fundos, para os quais foram observadas algumas 

variáveis de interesse mensalmente entre janeiro de 1996 e agosto de 2012, que 

serão apresentadas posteriormente. Dessa forma, há dois tipos de informação: (i) 

informação entre fundos; e (ii) informação de períodos diferentes para o mesmo 

fundo. Em tais circunstâncias, uma análise individual de corte transversal (cross 

section) ou de série de tempo seria incompleta.  A seguir são apresentadas 

descrições sobre a metodologia econométrica adotada, sobre os principais modelos 

e métodos. 

3.2.1.  Análise de Dados em Painel 
 
De acordo com Greene (2003), um Painel de Dados consiste em (n) conjuntos de 

observações sobre indivíduos. Se cada indivíduo é observado o mesmo número (T) 

de vezes, o painel é considerado balanceado. Se os indivíduos são observados em 

um número (Ti) diferente de vezes, o painel é considerado não balanceado. Um 

Painel é dito fixo quando o mesmo número de indivíduos é observado durante o 

tempo e dito rotativo em caso contrário. O número total de observações de um painel 

é dado pelo produto n x T.  

 

Segundo Wooldridge (2003), dados em cross section obtidos de forma independente 

em diferentes períodos de tempo podem ser analisados por meio de regressões de 

Dados Empilhados (Pooled Regression). Nesse caso, os indivíduos observados não 

são os mesmos e o método de estimação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO, 

ou OLS, na sigla em inglês) é indicado, caso as hipóteses Modelo de Regressão 

Linear Clássico (MRLC) sejam válidas. 

 

No caso em que os indivíduos em cross section são mantidos e observados em 

diferentes períodos de tempo, é adequado usar a análise de Dados em Painel. 

Regressões de Dados em Painel são mais úteis em controlar características não 

observáveis constantes no tempo (heterogeneidade), as quais podem ser 

correlacionadas com as variáveis explicativas de um determinado modelo. O método 
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de MQO pode ser usado para estimação, mas depende da diferenciação dos dados 

(estimadores de Primeira Diferença), para eliminar os fatores constantes no tempo, e 

das hipóteses do MRLC serem válidas.  

 

Dois outros métodos alternativos a diferenciação dos dados são comuns na análise 

de Painel de Dados para tratar os fatores, ou efeitos, não observados. Os 

estimadores de Efeitos Fixos (Fixed Effects), de forma similar aos estimadores de 

Primeira Diferença, usam transformações preliminares à estimação para eliminar os 

efeitos não observáveis. Os estimadores de Efeitos Aleatórios (Randon Effects) são 

utilizados quando os efeitos não observáveis são considerados não correlacionados 

com as variáveis explicativas. O método de estimação indicado para Efeitos 

Aleatórios é o de Mínimos Quadrados Generalizados (MQG, ou GLS, na sigla em 

inglês). 

 

Numa simples formulação do modelo de Painel de Dados temos: 

 ���	 =	�′�		
	 + �′�	 +	ε��                                                          (3.0)  ���	 =	�′�		
	 + c� 	+ 	ε��                              (3.1) 

Onde: 

i = 1,..., n e t = 1,..., Ti ���	:			Vetor de observações da variável dependente; �′�		:  Vetor contendo K variáveis independentes, sem constante; �′�: Efeito individual ou heterogeneidade, �′� contém o termo constante e um 

conjunto de variáveis observáveis ou não;  ε�� : É o termo estocástico. 

 

Se z� é observável para todos os indivíduos o modelo pode ser interpretado como 

um modelo linear ordinário e a estimação por MQO é adequada. No entanto, muitas 

vezes z� não é observável, o que exige que certas hipóteses sobre efeitos não 

observáveis sejam válidas para que os estimadores sejam consistentes e eficientes.  
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Tais hipóteses são as seguintes: 

 

(i) Exogeneidade Estrita: O termo estocástico não é correlacionado com as 

variáveis independentes em nenhum momento do tempo: 

 ��	ε��	|	���	, ���, … ] = 0           (3.2) 

 

(ii) Média Independência: As variáveis omitidas não são correlacionadas com as 

variáveis inclusas no modelo e estão incorporadas ao termo estocástico: 

 ��	c�	|	���	, ���, … ] = α           (3.3) 

 

No entanto, segundo Greene (2003), a última hipótese é forte, o que a invalida em 

muitos casos. Alternativamente, o autor sugere uma formulação mais geral, contudo, 

mais complexa, pois exige novas hipóteses com relação à natureza da função 

abaixo: 

 

   ��	c�	|	���	, ���, … ] = ℎ(���	, ���, … )           (3.4) 
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3.2.2. Modelos 

3.2.2.1. Pooled Regression  
 
Se z� contém somente um termo constante, então a estimação do modelo por MQO 

fornece estimadores consistentes e eficientes para α e β. Greene (2003) se refere a 

esse modelo como Population Averaged Model sob as hipóteses de que qualquer 

heterogeneidade tenha sido removida através da média. 

Contudo, as hipóteses apresentadas anteriormente não são totalmente válidas em 

Dados em Painel, em muitos casos. Um meio de calcular estimadores quando z� não 

é observável e as hipóteses de exogeneidade estrita e média independência não 

são válidas é retirar a heterogeneidade por meio da primeira diferença dos dados. 

De acordo com (3.1): 

  

 ���	 =	�′�		
	 + c� 	+ 	ε�� 
 

A primeira diferença da equação resulta em: 

 ∆���	 =	(∆��	)′
	 + c� 	+	∆ε��  ∆���	 =	(∆��	)′
	 +	ε�� − ε�,�$%  ∆���	 =	(∆��	)′
	 +	&��.           (3.5) 

 

Há um problema com a abordagem de Primeira Diferença, caso alguma variável 

independente de interesse, observável ou não, é invariante no tempo. Em tal 

circunstância, a diferenciação eliminaria a variável. Adicionalmente, a diferenciação 

elimina qualquer correlação no efeito individual c�, mas produz um processo de 

média móvel no termo &��, que é autocorrelacionado, embora apenas em um 

período. De acordo com Greene (2003), tal problema pode ser tratado com MQG de 

dois estágios ou MQO com estimador robusto de covariância de Newey-West. 

Outros meios de estimação de Pooled Data são: Regressões Robustas usando 

Médias de Grupos, Estimação de Matriz de Covariância Robusta, Estimadores em 

Clusters, Estimadores Within-Between Groups. 
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3.2.2.2. Efeitos Fixos 
 
O modelo de Efeitos Fixos assume que os efeitos não observáveis c�, na equação 

(3.1) são correlacionados com as variáveis independentes inclusas no modelo, como 

apontado no relaxamento da hipótese de média independência em (3.4): 

 ��	c�	|	'�	] = ℎ('�	)  
 

De acordo com Greene (2003), como a média condicional é a mesma em todos os 

períodos, a equação (3.1) pode ser reescrita da seguinte forma: 

 ���	 =	�′�		
	 + ℎ('�	) + �c� − ℎ('�	)] 	+ 	ε��  ���	 =	�′�		
	 + α� + �c� − ℎ('�	)] 	+ 	ε��                  (3.6) 

  

Como o termo em colchetes não é correlacionado com '�	, por construção, ele pode 

ser incorporado ao termo estocástico ε��, resultando em: 

 ���	 =	�′�		
	 + α� +	ε��           (3.7) 

 

Sob a hipótese de ()*	�c�|'�	]	constante, (3.7) se torna um MRLC.  

 

Greene (2003) enfatiza que ��	c�	|	'�	] 	= ℎ('�	) é o que dá significado a expressão 

“Efeitos Fixos”, não o fato de haver uma determinada variável fixa. O autor também 

afirma que a formulação dos Efeitos Fixos implica que diferenças entre grupos 

podem ser capturadas em diferenças no termo constante, ou seja, cada	α� é 

considerado um parâmetro desconhecido a ser estimado.  

 

Para estimar cada α� um Modelo de Variáveis Dummy (MVD, Least Square Dummy 

Variable Model ou Dummy Variable Regression) pode ser usado.  Um MVD consiste 

em atribuir uma variável dummy para cada observação em cross section, de acordo 

com Wooldridge (2003). Para painéis com muitas observações cross section a 

inclusão das variáveis dummy pode não ser prática. Greene (2003) apresenta o 

MVD da seguinte forma: 
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��	 =	'�	
	 + �α� +	ε�              (3.8) 

 

Onde ��	 e	'�	 são T observações para a i-ésima unidade, � é um vetor T x 1 de uns e ε� um vetor de T x 1 associado ao termo estocástico. Da mesma forma: 

 

+�%�,⋮�./ = +'%',⋮'.
/ 	
 + +0 0 ⋯ 00 0 … 0⋮ ⋮ ⋱ ⋮0 0 ⋯ 0/ +

α%α,⋮α.
/+ +3%3,⋮3./        (3.9) 

 

4	 =	 �' 5% 5,, … , 5.] 6789	+		ε                  (3.10) 

 

Onde 5� é uma variável dummy indicando a i-ésima unidade. Fazendo	: =�5% 5,, … , 5.] temos: 

 4	 =	'	
	 + : + 	;                   (3.11) 

 

Esse é um MRLC e pode ser estimado por MQO para n pequeno. 

 

O MVD pode ser estendido para incluir um efeito temporal específico, como 

apresentado a seguir: 

 ���	 =	�′�		
	 +	α� + δ� +	ε��                 (3.12) 

 

O modelo apresentado em (3.12) é exatamente o modelo apresentado em (3.7) com 

a adição de T – 1 variáveis dummies. Uma das variáveis dummies temporais deve 

ser excluída para evitar perfeita colinearidade, pois os efeitos fixos, ou de grupo, (α�) 
e os efeitos temporais (δ�) devem somar um. A exclusão de uma variável gera uma 

assimetria, pois cada efeito de grupo tem um intercepto específico enquanto os 

efeitos temporais são comparações com um período base, o qual foi excluído. O 

modelo abaixo corrige tal assimetria: 

 ���	 =	�′�		
	 + μ	 +	α� + δ� +	ε��                 (3.13) 
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3.2.2.3. Efeitos Aleatórios 
 
Nos modelos de Primeira Diferença e Efeitos Fixos, o objetivo é calcular estimadores 

consistentes e eficientes por meio da eliminação dos efeitos não observáveis, pois 

estes são considerados correlacionados com as variáveis independentes, o que 

geraria estimadores ineficientes. No modelo de Efeitos Aleatórios, os efeitos não 

observáveis são considerados não correlacionados com as variáveis independentes 

e, nesse caso, eliminar α� que resultaria em estimadores ineficientes, de acordo com 

Wooldridge (2003). 

 

Greene (2003) argumenta que se os efeitos individuais não forem correlacionados 

com os regressores, seria apropriado modelar as constantes individuais específicas 

como aleatoriamente distribuídas nas unidades cross section. Tal abordagem é 

adequada ao se trabalhar com painéis derivados de grandes populações. O 

benefício dessa forma está na redução de parâmetros a ser estimados, contudo, ao 

custo da possibilidade de estimadores inconsistentes, caso a hipótese de não 

correlação se mostrar falsa.  

 

Retomando a equação (3.0) e incluído um intercepto, temos: 

 ���	 =	�′�		
	 + E��?�] + {�?� − E��?�]} +	ε��               (3.14) ���	 =	�′�		
	 + (α� + &�) 	+ 	ε��                           (3.15) 

 

Ainda segundo Greene (2003), a reformulação resulta num modelo de regressão 

linear com componente estocástico composto, que pode ser consistentemente 

estimado por mínimos quadrados, embora não de forma eficiente. O modelo de 

Efeitos Aleatórios especifica que &� é um elemento aleatório de um grupo específico, 

similar ao ε��, mas para cada grupo.  

 

Como apresentado em (3.14) e (3.15) α� é a média da heterogeneidade não 

observada E��?�] e &� é a heterogeneidade específica da i-ésima observação, 

invariável no tempo. De acordo com Greene (2003), nesse modelo continua a se 

assumir Exogeneidade Estrita, isto é: 
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��	ε��|	'	] = ��	&�|	'	] = 0                            (3.16) ��	ε��, B	'	] = σD,                             (3.17) ��	&�,B	'	] = σE,                              (3.18) �F	3��&GB	'	] = 0 para todo i, t, e j,                          (3.19) �F	3��3GHB	'	] = 0 se t ≠ s ou i ≠ j,                           (3.20) �F	&�&GB	'	] = 0 se i ≠ j.                           (3.21) 

 

Para T observações, temos: 

 I�� =	 ε�� +	&�                              (3.22) I�� =	 �I�% I�, ⋯ I�J]′                            (3.23) 

 

Na forma em que está apresentado em (3.23), tem-se o Modelo de Componentes de 

Erro, para o qual: 

 ��	I��, B	'	] = σD, + σE, ,                            (3.24) ��	I��I�H|	'	] = σE, , t ≠ s                           (3.25) �F	I��IGHB	'	] = 0 para todo t e s, se i ≠ j.                         (3.26) 

 

Para a T observações por unidade i, temos K = 	��	I�I�?|	'	]: 
 

K = 	 LMM
NσD, + σE, σE, σE, … σE,σE, σD, + σE, σE, … σE,…σE, σE, σE, … σD, + σE, OP

PQ = σD,RS + σE, �S�T?               (3.27) 

 

Onde �S é um vetor coluna T x 1 de uns. Devido à independência entre i e j a matriz 

de covariância dos termos estocásticos para todas as n x T observações é dada por: 

 

U =	 + Σ 0 0 … 00 Σ 0 ⋯ 0⋮0 0 0 ⋯ Σ / = RW⨂	Σ		                (3.28) 
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O modelo apresentado em (3.15):  

 ���	 =	�′�		
	 + (α� + &�) 	+ 	ε��  
 

Sob a hipótese de Exogeneidade Estrita apresentada em (3.16-26) e a matriz de 

covariância de (3.28) é um modelo de regressão generalizado com termos 

estocásticos, ou erros, autocorrelacionados no tempo, mas não em cross section. 

Dessa forma, os parâmetros do modelo de Efeitos Aleatórios podem ser estimados 

consistentemente, mas não eficientemente por MQO. Contudo, o método de 

Mínimos Quadrados Generalizados (MQG) produz estimadores eficientes e será 

apresentado nas próximas seções.  
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3.2.3. Métodos 

3.2.3.1. Mínimos Quadrados Generalizados  
 

O método de estimação por Mínimos Quadrados Ordinários tem propriedades muito 

úteis sob as hipóteses do MRLC, como ser o melhor estimador linear não viesado 

(BLUE, na sigla em inglês). No entanto, como apresentado anteriormente, em certas 

circunstâncias existem estimadores mais eficientes que os de MQO. O método de 

estimação por Mínimos Quadrados Generalizados é uma transformação do MQO 

para tratar alguma violação das hipóteses do MRLC, usualmente, as de 

homocedasticidade e de autocorrelação. O R-quadrado obtido ao estimar regressões 

por esse método não é uma boa medida de goodness-of-fit, uma vez que ele está 

baseado na regressão transformada. De acordo com Wooldridge (2003), os 

estimadores MQG para correção de heterocedasticidade também são chamados de 

Mínimos Quadrados Ponderados (MQP), pois o MQG minimiza a soma ponderada 

dos quadrados dos resíduos, onde cada resíduo é ponderado pelo inverso da 

variância condicional dos erros dado as variáveis independentes. Os estimadores de 

MQO são, na realidade, um caso particular de MQP, no qual os pesos são iguais. 

 

Na forma matricial, como apresentada por Greene (2003), temos o estimador de 

MQG para o	
: 

 
Y = ('?Ω$%')$%	'?Ω$%[ = (∑ '�?]�^� K$�'�)$�(∑ '�?]�^� K$�[�)             (3.29) 

 

Para realizar a transformação necessária usando MQO, Ω$%/, = �RW⨂Σ]$%/, é 

necessária. Para isso, precisa-se apenas de K$%/,, que é: 

 

K$%/, =	 %`a 	[R −
b
S �S�T? ]                  (3.30) 

Onde: 

c = 1 −	 ef
gefhiS`jh

                             (3.31) 
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Portanto, a transformação de [� e '� para MQG é dada por: 

 

K$%/,[� =	 %̀a 	+
y�% − 	θymny�, − 	θymn⋮y�S − 	θymn/                  (3.32) 

 

O mesmo ocorre para as linhas de '�. Para toda a base de dados, o MQG é 

calculado por regressão desses desvios parciais de y�� nas mesmas transformações 

de x��. 
 

O autor acrescenta que painéis não balanceados adicionam uma camada de 

dificuldade no modelo de Efeitos Aleatórios. Os grupos têm tamanhos diferentes, o 

que afeta a matriz U, que não é mais RW⨂	Σ, em razão dos blocos diagonais serem 

de tamanhos diferentes, e trazem uma fonte desconhecida de heterocedasticidade. 

A estimação por Mínimos Quadrados Generalizados Factível pode contornar tal 

problema. 
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3.2.3.2. Mínimos Quadrados Generalizados Factível 
 
Na seção anterior, foi apresentado o método de MQG, no qual a forma de 

heterocedasticidade era conhecida, ou seja, a matriz Ω. No entanto, de acordo com 

Wooldridge (2003), em muitos casos Ω não é conhecida, mas é possível modelá-la e 

usar os dados para estimar os parâmetros não conhecidos do modelo. Esse 

procedimento resulta numa Ω estimada que pode ser usada na transformação MQG 

em Mínimos Quadrados Generalizados Factível (MGQF). Por essa razão, MQGF é 

também chamado de Mínimos Quadrados Generalizados Estimados (MQGE). 

 

Greene (2003) sugere uma abordagem heurística para estimar os componentes de Ω utilizando a equação (3.15) como base, mas considerando  α constante, como é 

apresentado a seguir: 

 

 ���	 =	�′�		
	 + (α + &�) 	+	ε��                           (3.33) 

  

Considera-se também a seguinte equação com as médias dos grupos: 

 �q� =	�q′�	
	 + (α + &�) 	+	εq��                           (3.34) 

 

Note que &� já é o elemento estocástico por grupo. Tomando-se os desvios em 

relação à equação de médias dos grupos elimina-se a heterogeneidade	(α + &�): 
 ���	 − �q� = ���	 −	�q�	]′
	 + �ε�� −	εq��]                           (3.35) 

 

Dado que: 

 E�∑ (ε�� −	εq�),S�^% ] = (T − 1)σD,                           (3.36) 

 

Se 
 fosse observado, então um estimador não viesado de σD,, baseado em T 

observações em grupo, seria: 

 

σsD,(i) = 	∑ (Duv$	Dqu)hwvxy(S$%)                     (3.37) 
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Como 
 precisa ser estimado, utiliza-se uma correção pelos graus de liberdade: 

 

SD,(i) = 	∑ ({uv$	{qu)hwvxy(S$|$%)                    (3.38) 

 

Calculando-se a média de n estimadores: 

 

SqD,(i) = 	 %W 	∑ SD,(i)W�^% =	∑ �∑ ({uv$	{qu)hwvxy(S$|$%) ]W�^% =		∑ ∑ ({uv$	{qu)hwvxy}uxy(WS$W|$W)               (3.39) 

 

Os graus de liberdade para correção em SqD,(i) são excessivos, pois assumem que 

cada α e β são reestimados para cada i. Greene (2003) argumenta que os 

parâmetros estimados são n yq� e K inclinações. Portanto, o estimador não viesado 

seria: 

 

σsD, =	SD, =	∑ ∑ ({uv$	{qu)hwvxy}uxy(WS$W$|)                             (3.40) 

 

Para estimar σE, , o autor argumenta que, apesar da correlação entre observações, 

(3.33) é um MRLC, no qual os estimadores de MQO de inclinação e variância são 

consistentes e, na maioria dos casos, não viesados. Portanto, usando os resíduos 

de MQO de um modelo com uma única constante, tem-se: 

 ~���	S������, = ~���	 �?�(WS$|$%) =	σD, + σE,                (3.41) 

 

Do exposto acima, tem-se os dois estimadores necessários para os componentes de Ω, pois:  

 σsE, =	S������, − SD,                    (3.42) 
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3.3. Especificação do Modelo 

 
Seguindo a abordagem de outros trabalhos que analisam a relação entre fluxo de 

recursos e desempenho de fundos de investimento, em particular, Chevalier & 

Ellison (1997), Sirri e Tufano (1998), Barber, Odean e Zheng (2005), Kempf e Ruenzi 

(2005), entre outros, o modelo proposto aqui tem as características apresentadas 

abaixo: 

 ��&���,� = 	�(	������	�,�$., ()*0á��0�	��	����*���)              (3.43) 

 

Onde Fluxo�,� refere-se as captações líquidas do fundo no mês atual, isto é, o fluxo 

de entrada ou saída de recursos, menos o retorno sobre o patrimônio; e Desemp	�,�$W 

refere-se ao retorno do fundo nos períodos anteriores.	Variáveis	de	Controle refere-se 

a um vetor de variáveis de controle que serão descritas adiante. 

3.3.1. Variável Dependente 
 
O fluxo de recursos de um fundo, ou suas captações líquidas, foi construído por 

meio da variação de patrimônio líquido (PL) do fundo menos seu retorno no período, 

como é descrito a seguir: 

 

��&���,� = �)��,� = ¨©ª«,¬$©ª«,¬y®©ª«,¬ −	*�,�                       (3.44) 

 

Dessa forma, ��&���,�  mede o crescimento proporcional do patrimônio sem 

considerar o crescimento interno dos ativos, embora assumindo o reinvestimento de 

proventos. *�,� é o retorno absoluto bruto de custos do fundo no período, sua 

construção é apresentada na próxima seção.  

3.3.2. Variáveis Independentes 
 
A relação entre fluxo de recursos e desempenho tem sido estudada por diversos 

autores, como apresentado na seção 2.1. Para investigar essa relação, nesse 

trabalho adotaram-se como medida de desempenho o retorno absoluto, isto é, a 

variação da cota do fundo bruta de custos, e o retorno excedente mensal de cada 
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fundo, isto é, o retorno acima do benchmark, nesse caso, o Índice Bovespa 

(Ibovespa) da Bolsa de Valores de São Paulo, ambos defasados em alguns 

períodos: 

 ¯0�,�$. = °��±«,¬²$°��±«,¬²y°��±«,¬²y 	                 (3.45) 

 ¯���,�$. =	*�,�$. −	*³,�$.                  (3.46) 

 

Note que o retorno excedente foi medido de forma linear, uma vez que essa é a 

forma usual pela qual a indústria de fundos monitora o desempenho dos gestores. 

No entanto, Del Guercio e Tkac (2002) salientam que os investidores de fundos 

mútuos são menos sofisticados que investidores institucionais, por exemplo, fundos 

de pensão, em medir o desempenho dos gestores. Portanto, optou-se também por 

medir o desempenho sem nenhuma transformação, como apresentado em (3.45), 

pois é a maneira como um investidor típico enxerga o desempenho passado de um 

fundo. 

 

A defasagem em períodos diferentes tenta capturar algumas características do 

comportamento do investidor, como o viés de representatividade, o fenômeno Smart 

Money, ou o fenômeno Hot Hands. Contudo, a decisão do investidor em aplicar num 

determinado fundo pode depender de outras variáveis observáveis e não 

observáveis. Dessa forma, foram inclusas as seguintes variáveis de controle: 

 

(i) Crescimento da indústria de fundos, em particular, da amostra de fundos de 

ações desde 1996, dado por: 

 �*�&��� =	∆	´µ	���)�	�)	)����*)	��	¶)�)	��*í���                (3.47) 

 

(ii) Logaritmo natural do tamanho do patrimônio do fundo no período 

imediatamente anterior: 

 µ����,�$% =		 µ�(���,�$%)                           (3.48) 
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(iii) Dummies que procuram capturar a influência da idade do fundo na captação 

líquida: 

 

¸�)��¹ =		 º1, ��	�	�&���	�0��*	)�é	¼	)���0, ¶)��	¶���*á*0�                (3.49) 

 

(iv) Retorno absoluto do fundo no mesmo período da variável dependente: 

 ¯0�,� = °��±«,¬$°��±«,¬y°��±«,¬y                                (3.50) 

 

(v) Retorno excedente do fundo no mesmo período da variável dependente:  

 ¯���,� =	*�,� −	*³,�                             (3.51) 

 

(vi) Fluxo de recursos no período anterior:  

 

��&��,�$% = ¨©ª«,¬$%$©ª«,¬h®©ª«,¬y −	*�,�$%                          (3.52) 

 

(vii) Adicionalmente, como destacado na seção 2.1, a relação entre fluxo e 

desempenho muitas vezes não é linear, na verdade, a relação parece ser 

convexa. Para tentar identificar tal convexidade, foram inclusos os quadrados 

das variáveis de desempenho, seguindo a abordagem de Barber, Odean e 

Zheng (2005) e Kempf e Ruenzi (2005): 

 (¯0�,�$.)²                             (3.53) 

 (¯���,�$.)² = (*�,�$. −	*³,�$.)²                           (3.54) 
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3.3.3. Modelo Empírico 
 
Com base nas variáveis apresentadas na subseção anterior, os modelos a serem 

testados nesse trabalho são os seguintes: 

         

��&��,� =  7%¾¿ ¨��&��,�$%® +  7,¾¿ ¨¯0�,�® + 7À¾¿ ¨¯0�,�$%®  +  7Á¾¿ ¨¯0�,�$À® +

 7Â¾¿ ¨¯0�,�$Ã® +  7Ã¾¿ ¨¯0�,�$%,® +  7Ä¾¿ ¨¯0�,�$%Å® +  7Å¾¿ ¨¯0�,�$,Á® +  7Æ¾¿ ¨¯0�,�®² +

 7%Ç¾¿ ¨¯0�,�$%®² +  7%Ç¾¿ ¨¯0�,�$À®² +  7%%¾¿ ¨¯0�,�$Ã®² + 7%,¾¿ ¨¯0�,�$%,®² +

 7%À¾¿ ¨¯0�,�$%Å®² +  7%Á¾¿ ¨¯0�,�$,Á®² +  7%Â¾¿ �¸�)��, + 7%Ã¾¿ �¸�)��Á +

 7%Ä¾¿ �¸�)��Ã +  7%Å¾¿ �¸�)��Å + 7%Æ¾¿ �¸�)��%Çi +  7,Ç¾¿ ��*�&��� +

 7,%¾¿ ¨µ����,�®                                                       (3.55) 

 

��&��,� =  7%¾¿ ¨��&��,�$%® +  7,¾¿ ¨¯���,�® +  7À¾¿ ¨¯���,�$%®  +  7Á¾¿ ¨¯���,�$À® +

 7Â¾¿ ¨¯���,�$Ã® +  7Ã¾¿ ¨¯���,�$%,® +  7Ä¾¿ ¨¯���,�$%Å® + 7Å¾¿ ¨¯���,�$,Á® +

 7Æ¾¿ ¨¯���,�®
,

+ 7%Ç¾¿ ¨¯���,�$%®
,

+  7%Ç¾¿ ¨¯���,�$À®
,

+  7%%¾¿ ¨¯���,�$Ã®
,

+

 7%,¾¿ ¨¯���,�$%,®
,

+  7%À¾¿ ¨¯���,�$%Å®
,

+  7%Á¾¿ ¨¯���,�$,Á®
,

+  7%Â¾¿ �¸�)��, +

7%Ã¾¿ �¸�)��Á +  7%Ä¾¿ �¸�)��Ã +  7%Å¾¿ �¸�)��Å +  7%Æ¾¿ �¸�)��%Çi +

 7,Ç¾¿ ��*�&��� +  7,%¾¿ ¨µ����,�®  

         (3.56) 

 

As variáveis Flux, Ri e Rex passaram pelo processo de winsorização, o qual foi 

aplicado para evitar que observações extremas (outliers) distorcessem a estimação8.  

 

As seguintes hipóteses serão testadas a partir dos modelos acima: 

 

(i) Hipótese nula (1): Não existe relação entre o desempenho passado e o 

fluxo de recursos corrente; 

(ii) Caso a hipótese nula seja rejeitada, há evidência de que existe uma 

relação fluxo-desempenho passado; 

                                                 
8 Winsorização a p(0,005), essa transformação leva o nome de Charles Winsor. Mais detalhes em 

Tukey (1962) 
 



53 
 

(iii) A quantidade de períodos no tempo em que a relação é significante indica 

o tamanho da amostra na qual o investidor se baseia para inferir sobre o 

desempenho futuro; 

(iv) Concentração de significância em períodos recentes aponta viés de 

representatividade; 

(v) Hipótese nula (2): A relação fluxo-desempenho é linear; 

(vi) A rejeição dessa hipótese implica que a relação é convexa, ou seja, o 

investidor se baseia no desempenho recente superior, mas não se desfaz 

das cotas quando o desempenho piora. 

 

Tabela 3.2. – Estatísticas Descritivas dos Retornos  Absolutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média 
Desvio-
Padrão

Média 
Desvio-
Padrão

Média 
Desvio-
Padrão

Média 
Desvio-
Padrão

Fluxt 0,021537 0,187286 0,021929 0,235260 0,033359 0,206985 0,016814 0,145224

Fluxt-1 0,021387 0,187284 0,020691 0,231043 0,033184 0,206362 0,017329 0,147489

Rit 0,011103 0,128065 0,011753 0,130123 0,017928 0,215402 0,008146 0,068146

Rit-1 0,011127 0,128072 0,012102 0,086966 0,010681 0,180656 0,010055 0,093765

Rit-3 0,011160 0,127962 0,012580 0,165004 0,010793 0,099508 0,009220 0,082909

Rit-6 0,011160 0,127913 0,010891 0,086816 0,013014 0,182966 0,008969 0,084918

Rit-12 0,011079 0,127821 0,011851 0,163600 0,011501 0,097699 0,009086 0,088445

Rit-18 0,011145 0,127615 0,010520 0,096476 0,011550 0,173964 0,011656 0,090317

Rit-24 0,011233 0,011233 0,010677 0,084437 0,012195 0,180829 0,010805 0,091082

(Rit)² 0,016523 0,016523 0,017068 0,206679 0,046711 2,909366 0,004710 0,033947

(Rit-1)² 0,016526 1,300807 0,007709 0,030972 0,032747 2,227079 0,008892 0,058039

(Rit-3)² 0,016498 1,300610 0,027382 2,009370 0,010017 0,186094 0,006958 0,023805

(Rit-6)² 0,016486 1,299479 0,007655 0,030940 0,033642 2,216395 0,007290 0,030461

(Rit-12)² 0,016460 1,298620 0,026903 1,999357 0,009676 0,182443 0,007904 0,043958

(Rit-18)² 0,016409 1,297323 0,009418 0,167706 0,030394 2,195017 0,008292 0,053615

(Rit-24)² 0,016384 1,295978 0,007243 0,035381 0,032844 2,200167 0,008411 0,040056

CrFundt 0,034673 1,295174 0,042530 0,129819 0,039565 0,080892 0,013617 0,042298

Ln(PLi,t-1) 9,473836 2,064075 8,447898 1,930861 10,083870 2,064942 9,823474 1,923328

Fonte: Elaboração do autor

Fev/1996-Ago/2012 Fev/1996-Dez/2002 Jan/2003 Set/2008 Out/2008-Agor/2012
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Tabela 3.3. – Estatísticas Descritivas dos Retornos  Excedentes 

 

 

Gráfico 3.1. – Histograma das Principais Variáveis 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor. Nota: Cap se refere à variável Fluxo 

 

Média 
Desvio-
Padrão

Média 
Desvio-
Padrão

Média 
Desvio-
Padrão

Média 
Desvio-
Padrão

Fluxt 0,021537 0,187286 0,021929 0,235260 0,033359 0,206985 0,016814 0,145224

Fluxt-1 0,021387 0,187284 0,020691 0,231043 0,033184 0,206362 0,017329 0,147489

Rext 0,005497 0,110414 0,004732 0,095476 0,004256 0,205313 0,006384 0,049249

Rext-1 0,005495 0,110352 0,004382 0,094456 0,004565 0,207519 0,006482 0,048709

Rext-3 0,005645 0,110598 0,004535 0,091233 0,004364 0,213022 0,006825 0,048688

Rext-6 0,005692 0,110404 0,007417 0,087861 0,004355 0,218116 0,004923 0,048107

Rext-12 0,005632 0,109482 0,005350 0,081381 0,003432 0,055542 0,006762 0,143812

Rext-18 0,005518 0,109984 0,005182 0,073678 0,006325 0,160554 0,004929 0,062077

Rext-24 0,005610 0,108844 0,005994 0,070835 0,003950 0,061400 0,005880 0,167361

(Rext)² 0,012221 1,287001 0,009137 0,215578 0,042163 2,877411 0,002466 0,031655

(Rext-1)² 0,012207 1,286489 0,008940 0,211598 0,043077 2,910104 0,002414 0,030570

(Rext-3)² 0,012263 1,285541 0,008343 0,203648 0,045388 2,971558 0,002417 0,030864

(Rext-6)² 0,012221 1,284013 0,007774 0,193530 0,047583 3,043361 0,002338 0,031473

(Rext-12)² 0,012018 1,280891 0,006651 0,176789 0,003096 0,045973 0,020726 1,961941

(Rext-18)² 0,012127 1,282224 0,005455 0,175887 0,025815 2,170875 0,003877 0,046822

(Rext-24)² 0,011878 1,275398 0,005053 0,156223 0,003785 0,046140 0,028041 2,295057

CrFundt 0,034673 0,099293 0,042530 0,129819 0,039565 0,080892 0,013617 0,042298

Ln(PLi,t-1) 9,473836 2,064075 8,447898 1,930861 10,083870 2,064942 9,823474 1,923328

Fonte: Elaboração do autor

Fev/1996-Ago/2012 Fev/1996-Dez/2002 Out/2008-Agor/2012Jan/2003 Set/2008
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Os modelos e métodos econométricos descritos nesta seção foram aplicados à 

amostra apresentada inicialmente por meio dos modelos empíricos que procuram 

explicar a variação do fluxo de recursos ��&��,� de um mês a partir da variação dos 

retornos absolutos e excedentes de meses anteriores e demais variáveis de controle 

selecionadas. A seguir, são apresentados os resultados dessa aplicação.   
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4. Resultados 
 

Nesta seção são apresentados os resultados das regressões dos modelos empíricos 

das equações 3.54 e 3.55. Foram realizadas regressões para o período completo da 

amostra, para o período entre jan/1996 e dez/2002, para o período entre jan/2003 e 

set/2008 e, por fim, entre out/2008 e ago/2012. 

 
Nas tabelas a seguir são apresentados os resultados das regressões baseadas nos 

modelos descritos pelas equações 3.54 e 3.55. Os modelos e métodos de estimação 

adotados foram descritos na seção 3.2. A tabela 4.1 traz os resultados da estimação 

do modelo no qual a variável explicativa de desempenho é o retorno absoluto. Na 

tabela 4.2 são apresentados os resultados do modelo no qual foi adotado como 

variável explicativa de desempenho o retorno excedente do fundo em relação ao 

Ibovespa. Em ambas as tabelas, os resultados são segregados conforme o período 

analisado. Como mencionado na seção de introdução, o mercado de ações e, 

consequentemente, a indústria de fundos de investimento em ações, passaram por 

três fases distintas nos últimos 16 anos, as quais foram dividas e estimadas 

separadamente. Os resultados do período completo, entre fevereiro de 1996 e 

agosto de 2012; da primeira fase, entre fevereiro de 1996 e dezembro de 2002; da 

segunda fase, entre janeiro de 2003 e setembro de 2008; e da terceira fase, entre 

outubro de 2008 e agosto de 2012, são encontrados nessa ordem nas tabelas 4.1 e 

4.2, respectivamente. 

 

O teste de Hausman indicou o uso do modelo de Efeitos Fixos, contudo, os dados 

apresentam heterocedasticidade e correlação, dessa forma, o modelo de Efeitos 

Fixos foi rodado novamente com estimação de erros-padrão robustos. 

Adicionalmente, foi estimado um modelo pelo método de MQGF, que trata o 

problema de heterocedasticidade dos dados. Os modelos de Efeitos Aleatórios 

usados para o teste de Hausman e os modelos rodados pelo método MEGF são 

mostrados no apêndice. 

 

Confirmando o que foi apresentado nos estudos presentes na seção 2.1, existem 

evidências da relação entre fluxo de recursos e desempenho passado em todos os 

modelos e períodos estimados nesse trabalho. Note, por exemplo, na primeira 
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coluna da tabela 4.1, o coeficiente de estimação de ¯0�,�$% indica que uma variação 1 

ponto percentual positiva no desempenho do mês anterior representa um aumento 

de 0,11 ponto percentual no fluxo de entrada de recursos do mês corrente. Tal 

relação se mantém no modelo estimado com o retorno excedente. Na primeira 

coluna da tabela 4.2, o coeficiente de estimação de ¯���,�$% indica que uma variação 

de 1 ponto percentual acima do Ibovespa no desempenho do mês anterior 

representa um incremento de 0,14 ponto percentual no fluxo de recursos do mês 

corrente. O mesmo ocorre em diferentes defasagens no tempo e em diferentes 

períodos, em até 12 meses. Também foram encontrados indícios de convexidade, 

ou seja, de não linearidade da relação fluxo-desempenho em ambos os modelos e 

em diferentes períodos. 

 

As dummies que foram estimadas para capturar a influência da idade do fundo no 

fluxo de investimentos apresentaram significância estatística apenas para a 

regressão estimada pelo método de MQGF, com coeficientes bastante pequenos e 

sinais contraditórios, os quais são apresentados no apêndice. As variáveis �*�&��� 
e µ����,�$%, por outro lado, registraram nível de significância elevado e sinais 

coerentes com o sentido econômico. No entanto, a influência do patrimônio do mês 

anterior na captação do mês corrente é relativamente pequena. Já o crescimento da 

indústria de fundos tem significância em todos os períodos. 

 

Os resultados mais interessantes dessa análise surgem quando se analisa a relação 

fluxo-desempenho sob a ótica comportamental. Como Hendricks, Patel, e 

Zeckhauser (1993), Gruber (1996), Harless e Perterson (1998), Baquero e Verbeek 

(2007) e Kempf e Ruenzi (2005) sugerem em seus trabalhos, o investidor de fundos 

de investimento age de acordo com certos vieses, entre eles o de 

representatividade. Em nenhum período estimado a influência do desempenho 

passado passou dos últimos 12 meses, em linha com o resultado de Guterman 

(2009). De acordo os estudos mencionados, tal resultado pode ser associado aos 

fenômenos Smart Money e a crença na lei dos pequenos números. Vale destacar 

que a maioria dos trabalhados indicados analisou períodos trimestrais ou anuais. 

Dessa forma, a intensidade dos fenômenos mencionados é ainda maior, dado que 

após 12 meses a relação se perde em todos os modelos e períodos estimados.  
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Os resultados com respeito à existência da relação entre fluxo de recursos e 

desempenho passado encontrados nesse trabalho estão alinhados com os principais 

estudos da área como Ippolito (1992), Gruber (1996), Chevalier e Ellision (1997) e 

Sirri e Tufano (1998). Embora o objetivo final de cada estudo seja diferente, a 

estimação da relação fluxo-desempenho foi usada como meio de análise. Em todos 

os modelos e métodos de estimação adotados nesse trabalho, foram encontradas 

evidências de relação positiva fluxo-desempenho passado e, em menor intensidade, 

de convexidade de tal relação.  

 

A estimação da relação mencionada acima também serviu como meio para avaliar 

se existem indícios de que o investidor de fundos de investimento em ações tem 

vieses comportamentais. Nesse sentido, esse trabalho está relacionado aos estudos 

de Hendricks, Patel, e Zeckhauser (1993), Gruber (1996), Harless e Perterson 

(1998), Baquero e Verbeek (2007) e Kempf e Ruenzi (2005). Tais autores sugerem 

que os investidores apresentam viés de representatividade em diferentes contextos, 

mas, principalmente, no que diz respeito à insensibilidade ao tamanho da amostra e 

ao equívoco na interpretação da chance, ou como são mais conhecidos, a lei dos 

pequenos números e a falácia do jogador. 

 

Os resultados obtidos nesse trabalho corroboram a sugestão de que os investidores 

de fundos de investimento em ações apresentam tais vieses. Como mencionado na 

seção 4, a significância estatística da relação positiva fluxo-desempenho se perde 

após 12 meses. Tal resultado é interessante do ponto de vista que o investidor 

aparentemente associa o desempenho positivo de um período relativamente curto 

de tempo ao desempenho futuro do fundo. Em outras palavras, o investidor 

menospreza o tamanho da amostra (passado recente) ao fazer inferências sobre a 

população (desempenho passado e futuro), ou seja, a lei dos pequenos números.   
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Tabela 4.1.– Resultados Baseados no Retorno Absolut o 

 

Variável 
Dependente:

Fluxoi,t

Período:
Fev/1996 - 
Ago/2012

Fev/1996 - 
Dez/2002

Jan/2003 - 
Set/2008

Out/2008 - 
Ago/2012

Completo Parcial Parcial Parcial

Fluxoi,t-1 0,1279499 *** 0,1432733 *** 0,1113992 ** 0,0612495 *
(0,0314342) (0,0477768) (0,0442228) (0,0313922)

Rit -0,0392492 -0,0282686 -0,024273 -0,0810445 **
(0,0273688) (0,0560233) (0,0431956) (0,0370834)

Rit-1 0,1127784 *** 0,1411717 *** 0,1878512 *** 0,0495744 ***
(0,0178381) (0,0290651) (0,0359271) (0,0168662)

Rit-3 0,0468461 *** 0,0753075 *** 0,0613485 ** 0,0519935 ***
(0,0113515) (0,0260611) (0,025015) (0,014222)

Rit-6 0,0471486 *** 0,0322001 0,0725488 ** 0,0468701 ***
(0,0152066) (0,0264163) (0,0315666) (0,0144786)

Rit-12 0,0396773 *** 0,1024251 *** -0,0447035 * 0,0319593 *
(0,0118987) (0,0197885) (0,0244999) (0,0173918)

Rit-18 0,0053662 0,0070006 0,0081095 0,0104914
(0,0148378) (0,0311539) (0,0316669) (0,0158086)

Rit-24 0,0146356 0,0218505 0,0051732 0,0033622
(0,0091695) (0,0166547) (0,0260574) (0,0130865)

(Rit)² 0,3735195 *** 0,5613393 *** 0,2350317 -0,0391125
(0,1050425) (0,1803917) (0,3101004) (0,1142479)

(Rit-1)² 0,3047169 ** 0,2620788 0,2669465 -0,056119
(0,1209234) (0,1722416) (0,3436737) (0,1515862)

(Rit-3)² -0,2321998 *** -0,48941 *** -0,6202006 ** 0,0026413
(0,0830634) (0,147045) (0,2409592) (0,0994726)

(Rit-6)² -0,171811 *** -0,0542047 -0,3585045 -0,1902418
(0,126112) (0,1885763 (0,2629652) (0,1279167)

(Rit-12)² -0,0542474 -0,0006022 -0,3643584 0,1455545
(0,115794) (0,1939378) (0,2846915) (0,1063013)

(Rit-18)² 0,0625704 0,1430867 0,3010131 -0,0732233
(0,092398) (0,1549238) (0,3643564) (0,1214098)

(Rit-24)² -0,1898386 ** -0,3505365 *** -0,1187478 0,0885518
(0,0762188) (0,1265494) (0,2412285) (0,077977)

Idade2 -                -                 -                -              

Idade4 -                -                 -                -              

Idade6 -                -                 -                -              

Idade8 -                -                 -                -              

Idade10+ -                -                 -                -              

CrFundt 0,1364716 *** 0,1873932 *** 0,0214082 0,0887449
(0,033215) (0,0553782) (0,035101) (0,0600617)

Ln(PLi,t-1) -0,0178537 *** -0,0263228 *** -0,0131187 *** -0,0413519 ***
(0,0029543) (0,0060013) (0,0030669) (0,0097425)

# Observações 16.142 4.650 3.288 8.204
R² (Within) 0,0441 0,0719 0,0413 0,0268
R² (Between) 0,0188 0,0090 0,0192 0,0074
R² (Overall) 0,0144 0,0329 0,0162 0,0002
Wald F (gl) 6,4 6,75 6,27 4,72
prob > F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Nível de Significância: *** 1%; ** 5%, *10%. Idade2 omitida em razão de colinearidade. Erro-padrão em parenteses.

As variáveis Fluxo e Ri passaram pelo processo de Winsorização a p(0,005)
Fonte: Elaboração do autor

Efeitos Fixos (Robustos)
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Tabela 4.2. – Resultados Baseados no Retorno Excede nte 

 

Variável 
Dependente:

Fluxoi,t

Período:
Fev/1996 - 
Ago/2012

Fev/1996 - 
Dez/2002

Jan/2003 - 
Set/2008

Out/2008 - 
Ago/2012

Completo Parcial Parcial Parcial

Fluxoi,t-1 0,1304895 *** 0,1499403 *** 0,1136495 ** 0,0610732 *
(0,0318465) (0,0487858) (0,0446771) (0,0316163)

Rext 0,1207304 *** 0,1936442 *** 0,1403745 ** 0,007393
(0,0308143) (0,0581322) (0,0647805) (0,030765)

Rext-1 0,141403 *** 0,1563468 *** 0,1305919 ** 0,1321477 ***
(0,0274399) (0,0514871) (0,0524639) (0,0278969)

Rext-3 0,0582244 ** 0,0223306 0,210211 *** 0,014424
(0,0256035) (0,0500488) (0,0659052) (0,0246388)

Rext-6 0,0618088 ** 0,0900544 * 0,0759264 * 0,0420192
(0,0246404) (0,0465928) (0,0399483) (0,0287522)

Rext-12 0,0104365 -0,0615672 0,0891657 ** 0,0594288 **
(0,0383747) (0,0828834) (0,0394033) (0,0251807)

Rext-18 0,037237 0,006705 0,1067302 * 0,0513132 *
(0,0304118) (0,0592038) (0,0593517) (0,0272706)

Rext-24 -0,0052604 0,0119269 0,0100351 -0,0273175
(0,0224474) (0,0442443) (0,030249) (0,0256268)

(Rext)² 0,7428316 * 1,609808 -0,3466026 0,0452894
(0,4355819) (0,7799608) (0,5158323) (0,3906514)

(Rext-1)² -0,6191997 * -0,6842913 ** -1,254944 *** -0,3333814
(0,34451) (0,6113974) (0,4785229) (0,3587479)

(Rext-3)² -0,4375696 ** -0,3216282 -0,2181467 -0,4421944
(0,2038085) (0,3032942) (0,4120568) (0,271689)

(Rext-6)² -0,097771 0,1235127 -0,7725919 * -0,0607855
(0,4085197) (0,7047622) (0,4635259) (0,3243636)

(Rext-12)² 1,066576 ** 2,022349 *** -0,5231455 0,1907538
(0,4410607) (0,6526464) (0,3672689) (0,2908377)

(Rext-18)² 0,0192024 0,2765508 -0,429081 -0,1379223
(0,394864) (0,6928215) (0,4845099) (0,3364374)

(Rext-24)² -0,0639896 -0,5593263 0,0850329 0,7650737 **
(0,3389038) (0,5232017) (0,2495468) (0,3256508)

Idade2 -                -                 -                -              

Idade4 -                -                 -                -              

Idade6 -                -                 -                -              

Idade8 -                -                 -                -              

Idade10+ -                -                 -                -              

CrFundt 0,1399317 *** 0,2069867 *** 0,0366675 -0,0095689
(0,0238428) (0,0323364) (0,0313322) (0,0313822)

Ln(PLi,t-1) -0,0164037 *** -0,0226877 *** -0,0135334 *** -0,0380501 ***
(0,0028723) (0,005951) (0,0029051) (0,0091065)

# Observações 16.412 4.650 3.288 8.204
R² (Within) 0,0413 0,0676 0,0309 0,0263
R² (Between) 0,0115 0,0031 0,0119 0,0062
R² (Overall) 0,0121 0,0341 0,0102 0,0003
Wald F (gl) 5,36 4,2 3,60 4,72
prob > F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Nível de Signif icância: *** 1%; ** 5%, *10%. Idade2 omitida em razão de colinearidade. Erro-padrão em parenteses.

As variáveis Fluxo e Rex passaram pelo processo de Winsorização a p(0,005)
Fonte: Elaboração do autor

Efeitos Fixos (Robustos)
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5. Conclusão 
 

A escolha de um fundo de investimentos muitas vezes é encarada como uma 

decisão de longo prazo, pois se trata da aplicação das economias do investidor. Sirri 

e Tufano (1998) apontam que essa decisão pode ser comparada à compra de um 

carro. O arcabouço das finanças tradicionais, como bem desenvolvido por Berk e 

Green (2004), procura explicar a tomada decisão do investidor de forma racional. No 

entanto, diversos estudos apontados nesse trabalho sugerem que tal decisão pode 

ser distorcida por vieses de comportamento provocados por heurísticas ou por 

dependência da estrutura, ou da forma, como o problema é apresentado.  

 

O objetivo desse trabalho foi investigar a existência dos vieses mencionados 

previamente com base em evidências da relação fluxo-desempenho para o mercado 

brasileiro de fundos de investimento em ações. Os resultados obtidos atenderam ao 

que foi proposto inicialmente. A robustez de relação fluxo-desempenho pode ser 

considerada adequada a partir da estimação por modelos e métodos diferentes, 

assim como sua convexidade, embora menos significativa. 

 

Embora a especificação do modelo tenha sido baseada em trabalhos consagrados, 

como, por exemplo, o de Chavelier e Ellison (1997), variáveis observáveis relevantes 

podem ter sido omitidas. Apesar de a presença de heterocedasticidade ter sido 

tratada por meio da estimação de erros-padrão robustos e por MQGF, a presença de 

autocorrelação nas variáveis de controle pode ter influenciado os resultados, embora 

Hendricks, Patel, e Zeckhauser (1993) considerarem esse problema esperado. 

Adicionalmente, outros modelos poderiam aumentar a robustez dos resultados como 

regressões aparentemente não relacionadas (SUR) e regressões segmentadas 

(piecewise regression).  

 

Tais limitações, contudo, não devem diminuir a contribuição desse trabalho para o 

debate sobre o comportamento do investidor de fundos de investimento.  O viés de 

representatividade baseado na lei dos pequenos números parece ter significância 

suficiente para ser investigado em outros trabalhos, os quais poderiam adotar outras 

variáveis de controle que não foram utilizadas aqui, como retornos ajustados pelo 

risco, custos de transação, marketing, entre outros, para explicar o fluxo de recursos 
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para os fundos de investimento em ações ou de outras famílias. Por fim, esse 

trabalho deixa como mensagem o fato de o aviso que usualmente é encontrado nas 

lâminas de fundos de investimento de que desempenho passado não é garantia de 

desempenho futuro parece ser largamente ignorado pelos investidores.   
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Apêndice 

Tabela A – Resultados Retornos Absolutos Fev/1996-A go/2012 

 

 

Variável 
Dependente:

Fluxoi,t

Modelo: Efeitos Fixos
Efeitos 

Aleatórios
EF Robusto EA Robusto

Painel 
(Hetero)

Método: MQG MQG MQG MQG MQGF

Fluxoi,t-1 0,1279499 *** 0,143175 *** 0,1279499 *** 0,143175 *** 0,2347473 ***
(0,0078271) (0,0077482) (0,0314342) (0,0310433) 0,0079333

Rit -0,0392492 ** -0,022869 -0,0392492 -0,022869 -0,006235
(0,0177314) (0,0175738) (0,0273688) (0,0265784) 0,0046824

Rit-1 0,1127784 *** 0,1078917 *** 0,1127784 *** 0,1078917 *** 0,0164253 ***
(0,012453) (0,0124184) (0,0178381) (0,0175816) 0,003325

Rit-3 0,0468461 *** 0,0359844 *** 0,0468461 *** 0,0359844 *** 0,0094267 ***
(0,0125649) (0,0125154) (0,0113515) (0,0113431) 0,003196

Rit-6 0,0471486 *** 0,0447717 *** 0,0471486 *** 0,0447717 *** 0,0088663 ***
(0,0123853) (0,0123369) (0,0152066) (0,0152568) 0,0032663

Rit-12 0,0396773 *** 0,0317317 *** 0,0396773 *** 0,0317317 *** 0,0019351
(0,0120101) (0,0119553) (0,0118987) (0,0119363) 0,003235

Rit-18 0,0053662 0,0024204 0,0053662 0,0024204 0,0016582
(0,0116191) (0,0115905) (0,0148378) (0,014638) 0,0030102

Rit-24 0,0146356 0,0138448 0,0146356 0,0138448 0,0031664
(0,0110989) (0,0110764) (0,0091695) (0,009314) 0,0026504

(Rit)² 0,3735195 *** 0,2941425 *** 0,3735195 *** 0,2941425 *** 0,0315577
(0,093402) (0,0921939) (0,1050425) (0,10707) 0,0290948

(Rit-1)² 0,3047169 *** 0,2326941 *** 0,3047169 ** 0,2326941 ** 0,0415416
(0,0911418) (0,0897842) (0,1209234) (0,1194627) 0,0281727

(Rit-3)² -0,2321998 ** -0,2910201 *** -0,2321998 *** -0,2910201 *** -0,0316164
(0,0927719) (0,0916371) (0,0830634) (0,0809296) 0,0278477

(Rit-6)² -0,171811 * -0,2597377 *** -0,171811 *** -0,2597377 -0,0864044 ***
(0,0881881) (0,0869222) (0,126112) (0,1203778) 0,0273513

(Rit-12)² -0,0542474 -0,1162546 -0,0542474 -0,1162546 0,000504
(0,0837887) (0,0830817) (0,115794) (0,1171775) 0,0255207

(Rit-18)² 0,0625704 -0,0082818 0,0625704 -0,0082818 -0,0164249
(0,079657) (0,078918) (0,092398) (0,0894868) 0,0228288

(Rit-24)² -0,1898386 ** -0,2264434 *** -0,1898386 ** -0,2264434 ** -0,0501502 ***
(0,0751047) (0,0743837) (0,0762188) (0,0780441) 0,0188601

Idade2 -                -                 -                -              -                 

Idade4 -                -0,000996 -                -0,000996 -0,0006494
(0,0043044) (0,0041571) 0,0004213

Idade6 -                0,0062835 -                0,0062835 -0,0004416
(0,005524) (0,0042205) 0,0008182

Idade8 -                0,000184 -                0,000184 0,0005591
(0,0078483) (0,0046539) 0,0008755

Idade10+ -                -0,0003803 -                -0,0003803 -0,001014
(0,007778) (0,0039925) 0,0007621

CrFundt 0,1364716 *** 0,1307824 *** 0,1364716 *** 0,1307824 *** 0,0216803
(0,0179272) (0,0178305) (0,033215) (0,0333878) 0,0056357

Ln(PLi,t-1) -0,0178537 *** -0,0040782 *** -0,0178537 *** -0,0040782 *** -0,0000101
(0,0012953) (0,00075) (0,0029543) (0,0012618) 0,0001005

# Observações 16.142 16.142 16.142 16.142 16.142
R² (Within) 0,0441 0,0361 0,0441 0,0361 -                 
R² (Between) 0,0188 0,0497 0,0188 0,0497 -                 
R² (Overall) 0,0144 0,0407 0,0144 0,0407 -                 
Wald Chi² (gl) ou F (gl) 42,55 647,87 6,40 104,83 991,21
prob > Chi² ou F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Nível de Signif icância: *** 1%; ** 5%, *10%. Idade2 omitida em razão de colinearidade. Erro-padrão em parenteses.

As variáveis Fluxo e Ri passaram pelo processo de Winsorização a p(0,005)
Fonte: Elaboração do autor

Período Completo: fev/1996 - ago/2012



67 
 

Tabela B – Resultados Retornos Absolutos Fev/1996-D ez/2002 

 

 

 

Variável 
Dependente:

Fluxoi,t

Modelo: Efeitos Fixos
Efeitos 

Aleatórios
EF Robusto EA Robusto

Painel 
(Hetero)

Método: MQG MQG MQG MQG MQGF

Fluxoi,t-1 0,1432733 *** 0,1765549 *** 0,1432733 *** 0,1765549 *** 0,2267665 ***
(0,0143547) (0,0141826) (0,0477768) (0,0482089) (0,0143361)

Rit -0,0282686 -0,0268122 -0,0282686 -0,0268122 -0,021083
(0,0384899) (0,0377558) (0,0560233) (0,0527412) (0,0166371)

Rit-1 0,1411717 *** 0,1176458 *** 0,1411717 *** 0,1176458 *** 0,0361564 ***
(0,0242958) (0,0240774) (0,0290651) (0,0271754) (0,0097275)

Rit-3 0,0753075 *** 0,0465298 * 0,0753075 *** 0,0465298 * 0,0361564
(0,0262175) (0,02599) (0,0260611) (0,0245447) (0,0097275)

Rit-6 0,0322001 0,0217441 0,0322001 0,0217441 0,0135963
(0,0248706) (0,0248554) (0,0264163) (0,0263038) (0,0103557)

Rit-12 0,1024251 *** 0,0942563 *** 0,1024251 *** 0,0942563 *** 0,0040981 ***
(0,0232103) (0,0232531) (0,0197885) (0,0202774) (0,0099408)

Rit-18 0,0070006 -0,0052687 0,0070006 -0,0052687 0,0021106
(0,0241804) (0,0241502) (0,0311539) (0,0298838) (0,0096202)

Rit-24 0,0218505 0,0249815 0,0218505 0,0249815 0,0201362 **
(0,0237943) (0,0239533) (0,0166547) (0,017057) (0,009635)

(Rit)² 0,5613393 *** 0,4134925 ** 0,5613393 *** 0,4134925 ** 0,1764301 **
(0,1701635) (0,1678589) (0,1803917) (0,1855736) (0,069503)

(Rit-1)² 0,2620788 0,1437074 0,2620788 0,1437074 0,0059545
(0,1600259) (0,1574895) (0,1722416) (0,1677062) (0,0647299)

(Rit-3)² -0,48941 -0,6054438 *** -0,48941 *** -0,6054438 *** -0,1702313 **
(0,1735975) (0,1718434) (0,147045) (0,137089) (0,0704894)

(Rit-6)² -0,0542047 -0,2504271 -0,0542047 -0,2504271 -0,1568106 **
(0,1569887) (0,1537692) (0,1885763 (0,169566) (0,062246)

(Rit-12)² -0,0006022 -0,1087788 -0,0006022 -0,1087788 0,0218298
(0,1515733) (0,1496838) (0,1939378) (0,1849718) (0,062974)

(Rit-18)² 0,1430867 0,0590341 0,1430867 0,0590341 0,0044041
(0,1485398) (0,1456317) (0,1549238) (0,1416399) (0,0586267)

(Rit-24)² -0,3505365 *** -0,4242157 -0,3505365 *** -0,4242157 *** -0,1205696 **
(0,1445471) (0,1406532) (0,1265494) (0,1265533) (0,0576456)

Idade2 -                -                 -                -              -                 

Idade4 -                0,0135871 * -                0,0135871 0,0004675
(0,007942) (0,0086568) (0,0030869)

Idade6 -                0,0131884 * -                0,0131884 -0,0020234
(0,0072477) (0,0096889) (0,0040835)

Idade8 -                0,0060938 -                0,0060938 0,0127694 *
(0,0112678) (0,0141249) (0,0065809)

Idade10+ -                0,0042408 -                0,0042408 -0,0061225
(0,010425) (0,0123427) (0,0055861)

CrFundt 0,1873932 *** 0,193424 *** 0,1873932 *** 0,193424 *** 0,0726024 ***
(0,0340241) (0,0335656) (0,0553782) (0,0546316) (0,0145712)

Ln(PLi,t-1) -0,0263228 *** -0,0050406 *** -0,0263228 *** -0,0050406 *** -0,0008082
(0,002738) (0,0013131) (0,0060013) (0,0016902) (0,0005187)

# Observações 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650
R² (Within) 0,0719 0,0573 0,0719 0,0573 -                 
R² (Between) 0,0090 0,3879 0,0090 0,3879 -                 
R² (Overall) 0,0329 0,0745 0,0329 0,0745 -                 
Wald Chi² (gl) ou F (gl) 20,52 372,50 6,75 112,42 386,81
prob > Chi² ou F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Nível de Signif icância: *** 1%; ** 5%, *10%. Idade2 omitida em razão de colinearidade. Erro-padrão em parenteses.

As variáveis Fluxo e Ri passaram pelo processo de Winsorização a p(0,005)
Fonte: Elaboração do autor

Período Parcial: fev/1996 - dez/2002
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Tabela C – Resultados Retornos Absolutos Jan/2003-S et/2008 

 

 

 

Variável 
Dependente:

Fluxoi,t

Modelo: Efeitos Fixos
Efeitos 

Aleatórios
EF Robusto EA Robusto

Painel 
(Hetero)

Método: MQG MQG MQG MQG MQGF

Fluxoi,t-1 0,1113992 *** 0,1409472 *** 0,1113992 ** 0,1409472 *** 0,2834011 ***
(0,0178261) (0,0174575) (0,0442228) (0,048451) (0,0185982)

Rit -0,024273 0,0021777 -0,024273 0,0021777 0,0030721
(0,0358661) (0,0352081) (0,0431956) (0,040492) (0,0107314)

Rit-1 0,1878512 *** 0,1966622 *** 0,1878512 *** 0,1966622 *** 0,0485577 ***
(0,0318735) (0,0315703) (0,0359271) (0,0362016) (0,0098009)

Rit-3 0,0613485 * 0,0643577 ** 0,0613485 ** 0,0643577 ** 0,0060948
(0,0336931) (0,0335188) (0,025015) (0,0289846) (0,0102878)

Rit-6 0,0725488 ** 0,0890677 *** 0,0725488 ** 0,0890677 *** 0,0072236
(0,0313868) (0,0312967) (0,0315666) (0,0343416 (0,0101919)

Rit-12 -0,0447035 -0,0358429 -0,0447035 * -0,0358429 -0,0172723
(0,0326647) (0,0323018) (0,0244999) (0,0244961) (0,0109001)

Rit-18 0,0081095 0,0053427 0,0081095 0,0053427 0,0057405
(0,0299021) (0,0298832) (0,0316669) (0,0322245) (0,0100935)

Rit-24 0,0051732 0,005722 0,0051732 0,005722 -0,0130137
(0,0287801) (0,0287874) (0,0260574) (0,026291) (0,00977)

(Rit)² 0,2350317 0,2340638 0,2350317 0,2340638 -0,0008606
(0,2833388) (0,2792701) (0,3101004) (0,3098901) (0,083579)

(Rit-1)² 0,2669465 0,21804 0,2669465 0,21804 0,1141326
(0,3123515) (0,3025538) (0,3436737) (0,324253) (0,0938741)

(Rit-3)² -0,6202006 ** -0,6609883 ** -0,6202006 ** -0,6609883 ** -0,0645484
(0,3014906) (0,2981901) (0,2409592) (0,2737151) (0,0950193)

(Rit-6)² -0,3585045 -0,4062952 -0,3585045 -0,4062952 -0,0448247
(0,2685553) (0,264649) (0,2629652) (0,2833692) (0,0890397)

(Rit-12)² -0,3643584 -0,260969 -0,3643584 -0,260969 0,0049281
(0,2830701) (0,2786801) (0,2846915) (0,2639639) (0,0955535)

(Rit-18)² 0,3010131 0,43974 * 0,3010131 0,43974 0,0664231
(0,2571109) (0,251828) (0,3643564) (0,3782581) (0,0887507)

(Rit-24)² -0,1187478 -0,0793105 -0,1187478 -0,0793105 0,0164786
(0,2540826) (0,2508685) (0,2412285) (0,2426121) (0,0874376)

Idade2 -                -                 -                -              -                 

Idade4 -                -0,122201 *** -                -0,122201 -0,0143146
(0,0287052) (0,0659142) (0,0589612)

Idade6 -                0,116037 *** -                0,116037 *** 0,0684465
(0,0218738) (0,0349976) (0,0332632)

Idade8 -                -0,0060831 -                -0,0060831 -0,0027957 *
(0,0078508) (0,0087408) (0,0015875)

Idade10+ -                0,0033286 -                0,0033286 -0,0014474
(0,004927) (0,0043884) (0,0013289)

CrFundt 0,0214082 0,0123668 0,0214082 0,0123668 0,0147806
(0,0332564) (0,0330447) (0,035101) (0,0350017) (0,0101448)

Ln(PLi,t-1) -0,0131187 *** -0,000143 -0,0131187 *** -0,000143 -0,0001021
(0,0030765) (0,0009513) (0,0030669) (0,0008606) (0,0002826)

# Observações 3.288 3.288 3.288 3.288 3.288
R² (Within) 0,0413 0,0349 0,0413 0,0349 -                 
R² (Between) 0,0192 0,4370 0,0192 0,4370 -                 
R² (Overall) 0,0162 0,0585 0,0162 0,0585 -                 
Wald Chi² (gl) ou F (gl) 8,06 203,70 6,27 127,57 307,07
prob > Chi² ou F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Nível de Signif icância: *** 1%; ** 5%, *10%. Idade2 omitida em razão de colinearidade. Erro-padrão em parenteses.

As variáveis Fluxo e Ri passaram pelo processo de Winsorização a p(0,005)
Fonte: Elaboração do autor

Período Parcial: jan/2003 - set/2008
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Tabela D – Resultados Retornos Absolutos Out/2008-A go/2012 

 

 

 

Variável 
Dependente:

Fluxoi,t

Modelo: Efeitos Fixos
Efeitos 

Aleatórios
EF Robusto EA Robusto

Painel 
(Hetero)

Método: MQG MQG MQG MQG MQGF

Fluxoi,t-1 0,0612495 *** 0,0638437 *** 0,0612495 * 0,0638437 ** 0,1832995 ***
(0,0112365) (0,0110921) (0,0313922) (0,0297491) (0,0109906)

Rit -0,0810445 *** -0,0446846 * -0,0810445 ** -0,0446846 0,000424
(0,0253221) (0,0251408) (0,0370834) (0,0380887) (0,0039634)

Rit-1 0,0495744 *** 0,0359029 ** 0,0495744 *** 0,0359029 ** 0,0044138 *
(0,0168984) (0,0168704) (0,0168662) (0,0174959) (0,0026186)

Rit-3 0,0519935 *** 0,0360848 ** 0,0519935 *** 0,0360848 ** 0,0059512 **
(0,0167199) (0,0166725) (0,014222) (0,0141328) (0,0025017)

Rit-6 0,0468701 *** 0,0278097 * 0,0468701 *** 0,0278097 * 0,0027707
(0,0166421) (0,0165416) (0,0144786) (0,0144336) (0,002585)

Rit-12 0,0319593 * 0,0173357 0,0319593 * 0,0173357 -0,0003269
(0,0169778) (0,0169179) (0,0173918) (0,0176753) (0,0026094)

Rit-18 0,0104914 0,0042242 0,0104914 0,0042242 -0,0019879
(0,0149847) (0,0149588) (0,0158086) (0,0164507) (0,0023571)

Rit-24 0,0033622 0,0027284 0,0033622 0,0027284 0,0022005
(0,0137602) (0,0137387) (0,0130865) (0,0135522) (0,0020395)

(Rit)² -0,0391125 0,0130085 -0,0391125 0,0130085 -0,0184519
(0,1335125) (0,1329355) (0,1142479) (0,108211) (0,0249188)

(Rit-1)² -0,056119 0,0777138 -0,056119 0,0777138 0,0407006 *
(0,1260647) (0,1247382) (0,1515862) (0,1435698) (0,0228629)

(Rit-3)² 0,0026413 0,1120007 0,0026413 0,1120007 0,0068753
(0,1293802) (0,1281586) (0,0994726) (0,08956) (0,0227072)

(Rit-6)² -0,1902418 -0,0966252 -0,1902418 -0,0966252 0,0087093
(0,1310334) (0,1302741) (0,1279167) (0,1267099) (0,0239515)

(Rit-12)² 0,1455545 0,1408781 0,1455545 0,1408781 0,0180912
(0,1216065) (0,1218644) (0,1063013) (0,1045551) (0,0218446)

(Rit-18)² -0,0732233 -0,1389109 -0,0732233 -0,1389109 -0,000444
(0,1097945) (0,1098584) (0,1214098) (0,1232599) (0,0194662)

(Rit-24)² 0,0885518 0,0419051 0,0885518 0,0419051 -0,0124443
(0,0936558) (0,0935096) (0,077977) (0,077097) (0,0145439)

Idade2 -                -                 -                -              -                 

Idade4 -                -0,0049964 -                -0,0049964 -0,000279
(0,0057547) (0,0045425) (0,0003085)

Idade6 -                0,0043977 -                0,0043977 -0,0008551
(0,0089181) (0,0043825) (0,0006585)

Idade8 -                -0,0028238 -                -0,0028238 -0,0005157
(0,0124834) (0,0047483) (0,0006844)

Idade10+ -                -0,0068535 -                -0,0068535 -0,0031029 ***
(0,0119218) (0,0052393) (0,0006265)

CrFundt 0,0887449 ** 0,0637378 0,0887449 0,0637378 0,0019617
(0,0408685) (0,0408295) (0,0600617) (0,0620408) (0,006301)

Ln(PLi,t-1) -0,0413519 *** -0,0050023 *** -0,0413519 *** -0,0050023 *** 0,0000426
(0,0030586) (0,0012304) (0,0097425) (0,0016746) (0,0000802)

# Observações 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204
R² (Within) 0,0268 0,0091 0,0268 0,0091 -                 
R² (Between) 0,0074 0,0010 0,0074 0,0010 -                 
R² (Overall) 0,0002 0,0065 0,0002 0,0065 -                 
Wald Chi² (gl) ou F (gl) 12,73 68,73 4,72 57,73 436,23
prob > Chi² ou F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Nível de Signif icância: *** 1%; ** 5%, *10%. Idade2 omitida em razão de colinearidade. Erro-padrão em parenteses.

As variáveis Fluxo e Ri passaram pelo processo de Winsorização a p(0,005)
Fonte: Elaboração do autor

Período Parcial: out/2008 - ago/2012
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Tabela E – Resultados Retornos Excedentes Fev/1996- Ago/2012  

 

 

 

Variável 
Dependente:

Fluxoi,t

Modelo: Efeitos Fixos
Efeitos 

Aleatórios
EF Robusto EA Robusto

Painel 
(Hetero)

Método: MQG MQG MQG MQG MQGF

Fluxoi,t-1 0,1304895 *** 0,1431292 *** 0,1304895 *** 0,1431292 *** 0,2355148 ***
(0,0078317) 0,0077438 (0,0318465) (0,0313874) (0,0079908)

Rext 0,1207304 *** 0,1268879 *** 0,1207304 *** 0,1268879 *** 0,0156703 ***
(0,0231219) 0,0229336 (0,0308143) (0,0303577) (0,0060161)

Rext-1 0,141403 *** 0,1438827 *** 0,141403 *** 0,1438827 *** 0,0148679 **
(0,0227654) 0,0225401 (0,0274399) (0,028019) (0,005882)

Rext-3 0,0582244 *** 0,0672237 *** 0,0582244 ** 0,0672237 *** 0,0143646 **
(0,0226327) 0,0223648 (0,0256035) (0,0258174) (0,0057139)

Rext-6 0,0618088 *** 0,0603213 *** 0,0618088 ** 0,0603213 0,0053832
(0,0225484) 0,0223992 (0,0246404) (0,0249593) (0,0057952)

Rext-12 0,0104365 0,0213613 0,0104365 0,0213613 0,0041777
(0,0230492) 0,0229046 (0,0383747) (0,037981) (0,006386)

Rext-18 0,037237 * 0,0417996 * 0,037237 0,0417996 0,011483 **
(0,022346) 0,0221898 (0,0304118) (0,0304206) (0,0058135)

Rext-24 -0,0052604 0,0086391 -0,0052604 0,0086391 0,0038436
(0,0213682) 0,0212022 (0,0224474) (0,0216996) (0,005336)

(Rext)² 0,7428316 *** 0,7266506 *** 0,7428316 * 0,7266506 * 0,096943
(0,2587265) 0,2501469 (0,4355819) (0,4124212) (0,0754796)

(Rext-1)² -0,6191997 ** -0,6564168 *** -0,6191997 * -0,6564168 ** -0,0437611
(0,2607681) 0,2535483 (0,34451) (0,3139522) (0,0692702)

(Rext-3)² -0,4375696 * -0,4603744 * -0,4375696 ** -0,4603744 ** -0,0207891
(0,2590997) 0,2521162 (0,2038085) (0,2161881) (0,0737501)

(Rext-6)² -0,097771 -0,1761351 -0,097771 -0,1761351 0,0075667
(0,2568399) 0,2498114 (0,4085197) (0,36907) (0,0749585)

(Rext-12)² 1,066576 *** 0,9622103 *** 1,066576 ** 0,9622103 ** 0,0792433
(0,254414) 0,2499369 (0,4410607) (0,439683) (0,0803353)

(Rext-18)² 0,0192024 -0,1227937 0,0192024 -0,1227937 -0,015448
(0,2413054) 0,2363294 (0,394864) (0,3781526) (0,0683953)

(Rext-24)² -0,0639896 -0,1953223 -0,0639896 -0,1953223 -0,0301091
(0,2281391) 0,222581 (0,3389038) (0,3266013) (0,0583552)

Idade2 -                -                 -                -              -                 

Idade4 -                -0,0016575 -                -0,0016575 -0,0008508 *
0,0046464 (0,0042891) (0,0004796)

Idade6 -                0,0073798 -                0,0073798 * -0,0005119
0,0061955 (0,0044517) (0,0008972)

Idade8 -                0,0033023 -                0,0033023 0,0010109
0,0089245 (0,0050189) (0,0009213)

Idade10+ -                -0,0009166 -                -0,0009166 -0,0006636
0,0089092 (0,004278) (0,0007718)

CrFundt 0,1399317 *** 0,1452712 *** 0,1399317 *** 0,1452712 *** 0,0193381 ***
(0,0129769) 0,0129222 (0,0238428) (0,0240384) (0,0040449)

Ln(PLi,t-1) -0,0164037 *** -0,0045477 *** -0,0164037 *** -0,0045477 *** 0,00000039
(0,0012967) 0,0007936 (0,0028723) (0,0013475) (0,0001142)

# Observações 16.412 16.412 16.412 16.412 16.412
R² (Within) 0,0413 0,0355 0,0413 0,0355 -                 
R² (Between) 0,0115 0,0486 0,0115 0,0486 -                 
R² (Overall) 0,0121 0,0386 0,0121 0,0386 -                 
Wald Chi² (gl) ou F (gl) 39,78 627,68 5,36 86,86 940,24
prob > Chi² ou F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Nível de Signif icância: *** 1%; ** 5%, *10%. Idade2 omitida em razão de colinearidade. Erro-padrão em parenteses.

As variáveis Fluxo e Rex passaram pelo processo de Winsorização a p(0,005)
Fonte: Elaboração do autor

Período Completo: fev/1996 - ago/2012
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Tabela F – Resultados Retornos Excedentes Fev/1996- Dez/2002 

 

 

 

Variável 
Dependente:

Fluxoi,t

Modelo: Efeitos Fixos
Efeitos 

Aleatórios
EF Robusto EA Robusto

Painel 
(Hetero)

Método: MQG MQG MQG MQG MQGF

Fluxoi,t-1 0,1499403 *** 0,1839703 *** 0,1499403 *** 0,1839703 *** 0,2276553 ***
(0,0143476) (0,0141453) (0,0487858) (0,0482829) (0,0144336)

Rext 0,1936442 *** 0,1795878 *** 0,1936442 *** 0,1795878 *** 0,0470871 **
(0,0495103) (0,0489945) (0,0581322) (0,0551554) (0,0223373)

Rext-1 0,1563468 *** 0,1506457 *** 0,1563468 *** 0,1506457 *** 0,0298209
(0,0479313) (0,0472499) (0,0514871) (0,0542748) (0,0211078)

Rext-3 0,0223306 0,0278531 0,0223306 0,0278531 0,0166082
(0,0480713) (0,0473031) (0,0500488) (0,0527336) (0,0209859)

Rext-6 0,0900544 ** 0,0794779 * 0,0900544 * 0,0794779 0,0481624 **
(0,0478402) (0,0473945) (0,0465928) (0,0493905) (0,0212708)

Rext-12 -0,0615672 -0,047855 -0,0615672 -0,047855 0,0030433
(0,0459353) (0,045973) (0,0828834) (0,08141) (0,0208303)

Rext-18 0,006705 -0,0006081 0,006705 -0,0006081 0,011693
(0,045854) (0,0455432) (0,0592038) (0,0573721) (0,0199392)

Rext-24 0,0119269 0,0266552 0,0119269 0,0266552 0,0085993
(0,0442936) (0,0441149) (0,0442443) ('0,0422796) (0,0195817)

(Rext)² 1,609808 *** 1,326916 *** 1,609808 1,326916 * 0,3323388
(0,4943702) (0,4695325) (0,7799608) (0,7054267) (0,2220188)

(Rext-1)² -0,6842913 -1,053457 ** -0,6842913 ** -1053457 * -0,1755925
(0,50001) (0,4834728) (0,6113974) (0,57626) (0,2184163)

(Rext-3)² -0,3216282 -0,7430127 -0,3216282 -0,7430127 ** -0,1404866
(0,4968662) (0,47642) (0,3032942) (0,3488693) (0,2190221)

(Rext-6)² 0,1235127 -0,4125379 0,1235127 -0,4125379 -0,3617433 *
(0,4867349) (0,4675755) (0,7047622) (0,5840956) (0,2175351)

(Rext-12)² 2,022349 *** 1,706548 *** 2,022349 *** 1706548 *** 0,3881541 *
(0,4642204) (0,4520631) (0,6526464) (0,6469205) (0,2139137)

(Rext-18)² 0,2765508 -0,0905959 0,2765508 -0,0905959 -0,0482942
(0,4438177) (0,4263737) (0,6928215) (0,6198745) (0,188604)

(Rext-24)² -0,5593263 -0,8683568 ** -0,5593263 -0,8683568 * -0,1865088
(0,4331906) (0,4087204) (0,5232017) (0,5169255) (0,1849968)

Idade2 -                -                 -                

Idade4 -                0,0110006 -                0,0110006 -0,0011156
(0,0079339) (0,0084648) (0,0030025)

Idade6 -                0,0116118 -                0,0116118 -0,0017477
(0,0072561) (0,0097764) (0,0040605)

Idade8 -                0,0090208 -                0,0090208 0,0132542 **
(0,0112987) (0,0143724) (0,0068233)

Idade10+ -                0,0024799 -                0,0024799 -0,0071097
(0,0104566) (0,0125394) (0,0058582)

CrFundt 0,2069867 *** 0,2127101 *** 0,2069867 *** 0,2127101 *** 0,0588442 ***
(0,0224184) (0,0224206) (0,0323364) (0,0321805) (0,0090035)

Ln(PLi,t-1) -0,0226877 *** -0,0047193 *** -0,0226877 *** -0,0047193 *** -0,0008214
(0,0027158) (0,0013286) (0,005951) (0,0017414) (0,0005364)

# Observações 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650
R² (Within) 0,0676 0,0552 0,0676 0,0552 -                 
R² (Between) 0,0031 0,4283 0,0031 0,4283 -                 
R² (Overall) 0,0341 0,0723 0,0341 0,0723 -                 
Wald Chi² (gl) ou F (gl) 19,20 360,93 4,20 84,64 330,41
prob > Chi² ou F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Nível de Signif icância: *** 1%; ** 5%, *10%. Idade2 omitida em razão de colinearidade. Erro-padrão em parenteses.

As variáveis Fluxo e Rex passaram pelo processo de Winsorização a p(0,005)
Fonte: Elaboração do autor

Período Parcial: fev/1996 - dez/2002
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Tabela G – Resultados Retornos Excedentes Jan/2003- Set/2008 

 

 

 

Variável 
Dependente:

Fluxoi,t

Modelo: Efeitos Fixos
Efeitos 

Aleatórios
EF Robusto EA Robusto

Painel 
(Hetero)

Método: MQG MQG MQG MQG MQGF

Fluxoi,t-1 0,1136495 *** 0,1401019 *** 0,1136495 ** 0,1401019 *** 0,2867547 ***
(0,0178807) ('0,0175298) (0,0446771) (0,0489877) (0,0185728)

Rext 0,1403745 *** 0,1444102 *** 0,1403745 ** 0,1444102 ** 0,0177862
(0,0532385) (0,052289) (0,0647805) (0,0645378) (0,0133251)

Rext-1 0,1305919 ** 0,1498454 *** 0,1305919 ** 0,1498454 *** 0,0219354
(0,0546508) (0,0535999) (0,0524639) (0,0548128) (0,0137679)

Rext-3 0,210211 *** 0,2207103 *** 0,210211 *** 0,2207103 *** 0,0185038
(0,0542706) (0,0530318) (0,0659052) (0,0675642) (0,0133918)

Rext-6 0,0759264 0,0510204 0,0759264 * 0,0510204 -0,0010158
(0,0532665) (0,0527618) (0,0399483) (0,0385958) (0,0133618)

Rext-12 0,0891657 * 0,0555014 0,0891657 ** 0,0555014 0,0000245
(0,0537606) (0,0528983) (0,0394033) (0,0376174) (0,0132609)

Rext-18 0,1067302 ** 0,0755408 0,1067302 * 0,0755408 0,0184539
(0,0521946) (0,0515961) (0,0593517) (0,0570414) (0,0125187)

Rext-24 0,0100351 -0,0048287 0,0100351 -0,0048287 0,0050039
(0,0502687) (0,0495306) (0,030249) (0,0314897) (0,0119961)

(Rext)² -0,3466026 -0,3388341 -0,3466026 -0,3388341 -0,0875279
(0,6232308) (0,5892618) (0,5158323) (0,6186749) (0,1641503)

(Rext-1)² -1,254944 ** -1,08416 * -1,254944 *** -108416 ** -0,0307426
(0,6392967) (0,6074624) (0,4785229) (0,4620792) (0,1693345)

(Rext-3)² -0,2181467 -0,080835 -0,2181467 -0,080835 0,0676467
(0,6308182) (0,5995976) (0,4120568) (0,4714337) (0,1681264)

(Rext-6)² -0,7725919 -0,1321875 -0,7725919 * -0,1321875 0,0703238
(0,611092) (0,5838321) (0,4635259) (0,4164921) (0,1599452)

(Rext-12)² -0,5231455 0,1711858 -0,5231455 0,1711858 0,0497437
(0,6215312) (0,5979918) (0,3672689) (0,2919327) (0,1657803)

(Rext-18)² -0,429081 0,2600111 -0,429081 0,2600111 -0,0224803
(0,590948) (0,5622188) (0,4845099) (0,44712) (0,1486634)

(Rext-24)² 0,0850329 0,7126626 0,0850329 0,7126626 ** 0,1524739
(0,5807523) (0,5517276) (0,2495468) (0,3355607) (0,1441993)

Idade2 -                -                 -                -              -                 

Idade4 -                -0,1198083 *** -                -0,1198083 * -0,0218757
(0,0288427) (0,0672135) (0,0589492)

Idade6 -                0,1100312 *** -                0,1100312 *** 0,0673925 **
(0,0219769) (0,0348045) (0,032978)

Idade8 -                -0,0027598 -                -0,0027598 -0,0014752
(0,0078387) (0,0082777) (0,0017463)

Idade10+ -                0,0043557 -                0,0043557 -0,0002534
(0,0049562) (0,004457) (0,0011545)

CrFundt 0,0366675 0,0548404 ** 0,0366675 0,0548404 * 0,0118424 **
(0,0257417) (0,0255697) (0,0313322) (0,0309693) (0,0058706)

Ln(PLi,t-1) -0,0135334 *** -0,0003689 -0,0135334 *** -0,0003689 -0,0002801
(0,0030073) (0,0009384) (0,0029051) (0,0009736) (0,0002593)

# Observações 3.288 3.288 3.288 3.288 3.288
R² (Within) 0,0309 0,0236 0,0309 0,0236 -                 
R² (Between) 0,0119 0,4230 0,0119 0,4230 -                 
R² (Overall) 0,0102 0,0478 0,0102 0,0478 -                 
Wald Chi² (gl) ou F (gl) 5,97 163,88 3,60 75,52 265,98
prob > Chi² ou F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Nível de Signif icância: *** 1%; ** 5%, *10%. Idade2 omitida em razão de colinearidade. Erro-padrão em parenteses.

As variáveis Fluxo e Rex passaram pelo processo de Winsorização a p(0,005)
Fonte: Elaboração do autor

Período Parcial: jan/2003 - set/2008
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Tabela H – Resultados Retornos Excedentes Out/2008- Ago/2012 

 

 

 

Variável 
Dependente:

Fluxoi,t

Modelo: Efeitos Fixos
Efeitos 

Aleatórios
EF Robusto EA Robusto

Painel 
(Hetero)

Método: MQG MQG MQG MQG MQGF

Fluxoi,t-1 0,0610732 *** 0,0626385 *** 0,0610732 * 0,0626385 ** 0,1913996 ***
(0,0112343) (0,011077) (0,0316163) (0,030014) (0,0112821)

Rext 0,007393 0,0182881 0,007393 0,0182881 0,0021723
(0,0272603) (0,027088) (0,030765) (0,0329927) (0,0053762)

Rext-1 0,1321477 *** 0,1217116 *** 0,1321477 *** 0,1217116 *** 0,0102532 **
(0,0262485) (0,0260456) (0,0278969) (0,0275081) (0,0047682)

Rext-3 0,014424 0,0137543 0,014424 0,0137543 0,0055258
(0,0258789) (0,0256349) (0,0246388) (0,0238312) (0,0047653)

Rext-6 0,0420192 0,0394833 0,0420192 0,0394833 0,0051338
(0,0260464) (0,0259342) (0,0287522) (0,0281445) (0,0052015)

Rext-12 0,0594288 ** 0,048151 * 0,0594288 ** 0,048151 ** 0,0052765
(0,0282114) (0,0280726) (0,0251807) (0,0239001) (0,0053818)

Rext-18 0,0513132 * 0,0443076 * 0,0513132 * 0,0443076 0,0028486
(0,0265639) (0,026467) (0,0272706) (0,0273573) (0,0052031)

Rext-24 -0,0273175 -0,0161428 -0,0273175 -0,0161428 -0,0019246
(0,0251459) (0,0250169) (0,0256268) (0,0257672) (0,0046956)

(Rext)² 0,0452894 0,1901209 0,0452894 0,1901209 0,0857593
(0,3382543) (0,3296379) (0,3906514) (0,3990653) (0,0749623)

(Rext-1)² -0,3333814 -0,1691602 -0,3333814 -0,1691602 -0,0018899
(0,3365852) (0,3273999) (0,3587479) (0,3185662) (0,0733856)

(Rext-3)² -0,4421944 -0,3519014 -0,4421944 -0,3519014 0,005984
(0,3359978) (0,3291032) (0,271689) (0,260947) (0,072706)

(Rext-6)² -0,0607855 -0,0257986 -0,0607855 -0,0257986 0,07702
(0,3445689) (0,3369254) (0,3243636) (0,334406) (0,075191)

(Rext-12)² 0,1907538 0,2140806 0,1907538 0,2140806 0,0216713
(0,3556315) (0,3520744) (0,2908377) (0,2754795) (0,083526)

(Rext-18)² -0,1379223 -0,1882886 -0,1379223 -0,1882886 0,0019539
(0,335321) (0,3305744) (0,3364374) (0,3221733) (0,0724243)

(Rext-24)² 0,7650737 *** 0,5801696 ** 0,7650737 ** 0,5801696 * 0,0282058
(0,2979149) (0,2925798) (0,3256508) (0,3074788) '(0,0603946)

Idade2 -                -                 -                

Idade4 -                -0,0041689 -                -0,0041689 -0,0000521
(0,006137) (0,0047306) (0,0002938)

Idade6 -                0,0060952 -                0,0060952 -0,0016955 **
(0,0096113) (0,0046146) (0,0008355)

Idade8 -                -0,0014629 -                -0,0014629 0,0002167
(0,0134924) (0,0050758) (0,0008779)

Idade10+ -                -0,0077635 -                -0,0077635 -0,0033991 ***
(0,0128784) (0,0055381) (0,0006562)

CrFundt -0,0095689 0,0134 -0,0095689 0,0134 0,0040287
(0,0277465) (0,0276703) (0,0313822) (0,0309164) (0,0041104)

Ln(PLi,t-1) -0,0380501 *** -0,0059685 *** -0,0380501 *** -0,0059685 *** -0,0000295
(0,0029382) (0,0012896) (0,0091065) (0,0018941) (0,0000968)

# Observações 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204
R² (Within) 0,0263 0,0115 0,0263 0,0115 -                 
R² (Between) 0,0062 0,0013 0,0062 0,0013 -                 
R² (Overall) 0,0003 0,0077 0,0003 0,0077 -                 
Wald Chi² (gl) ou F (gl) 12,50 85,89 4,72 63,68 477,33
prob > Chi² ou F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Nível de Signif icância: *** 1%; ** 5%, *10%. Idade2 omitida em razão de colinearidade. Erro-padrão em parenteses.

As variáveis Fluxo e Rex passaram pelo processo de Winsorização a p(0,005)
Fonte: Elaboração do autor

Período Parcial: out/2008 - ago/2012
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Tabela I – Resumo dos Testes Estatísticos Aplicados  
 

 
 

 
 

Teste H0: Estatística Prob Interpretação Nota

Hausman
Diferença nos 

coeficientes não é 
sistemática

Chi² 0,0000
Estimar por Efeitos 

Fixos
Amostra Inteira e 

por Período

Raíz Unitária (Fisher-ADF)
Todos os painéis têm raiz 

unitária
Chi² Modificada 0,0000

Pelo menos um 
painel é estacionário

Variáveis Flux, Ri  e 
Rex , uma 

defasagem

Wooldridge Autocorrelação 
em Dados em Painel

Não há autocorrelação de 
primeira ordem

F 0,0000
Há autocorrelação 
de primeira ordem

 - 

Wald Modificado 
Heterocedasticidade em 
Efeitos Fixos

Variância constante Chi² 0,0000
Presença de 

Heterocedasticidad
e

 - 

Fonte: Elaboração do autor


