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RESUMO 
 

 
 

 

Este trabalho se dedica a investigar a relação entre desempenho e captação para fundos de 

investimento das categorias renda fixa, multimercados e ações no Brasil identificando 

diferenças de comportamento entre investidores institucionais e pessoas físicas atendidas 

pelos segmentos de varejo e private banking. É documentada na literatura que os investidores 

tomam suas decisões de investimentos baseadas no histórico recente de desempenho, 

destinando, contudo, maior volume de recursos para fundos que apresentaram melhor 

desempenho em relação aos de pior, ou seja, a relação fluxo-desempenho se torna convexa. 

Outros resultados encontrados na literatura sinalizam que investidores individuais e 

institucionais apresentam comportamentos distintos aos retornos passados. Os resultados 

alcançados neste trabalho sugerem que a relação convexa se manifesta para investidores de 

varejo nos fundos de ações e multimercados e de renda fixa para investidores institucionais. 

Entretanto, tanto para os fundos de renda fixa no varejo, quanto para os fundos multimercados 

e ações para investidores institucionais e para as três categorias no private banking não foi 

verificada convexidade. 
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ABSTRACT 
 

 
 

 

This paper is dedicated to investigate the relationship between performance and funds flows 

for fixed income, multimarket and equity funds categories in Brazil identifying behavioral 

differences between institutional and individuals investors assisted by the retail and private 

banking. It is documented in the literature that investors make their investment decisions 

based on recent historical performance, however, allocating more resources to funds that 

performed better compared to worst, ie, the flow - performance relationship becomes convex. 

Other results in the literature indicate that individual and institutional investors have different 

behaviors to past returns. The results reached in this study suggest that the convex relation is 

revealed for retail investors in equity and multimarket funds and fixed income to institutional 

investors. However, as fixed income funds in retail, as multimarket funds and equity funds for 

institutional investors and for the three categories in private banking, the convexity was not 

verified. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Behavioral finance; investment funds; convexity; retail investors; institutional 

investors; flow-performance relationship; 
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1. Introdução 

 

A tomada de decisão dos investidores sobre qual instrumento financeiro direcionar seus 

recursos tem estimulado uma série de estudos em finanças nos últimos anos. Embora seja 

item obrigatório nos materiais publicitários e de divulgação o aviso de que a rentabilidade 

passada não representa garantia da rentabilidade futura, autores como Ippolito (1992), Gruber 

(1996), Berk & Green (2004) entre outros, sugerem o desempenho recente como um dos 

principais determinantes para a escolha por parte dos investidores.   

 

A relação entre desempenho e fluxo de recursos é comumente encontrada como positiva, 

porém, assimétrica. Ippolito (1992), Chevalier & Ellison (1997), Sirri & Tufano (1998) e 

Lynch & Musto (2003) encontram que os investidores direcionam maior volume de recursos 

para os fundos com melhor desempenho em maior proporção do que os fazem para os de pior 

desempenho. O resultado dessa conclusão constitui em uma relação convexa entre 

desempenho e captação. 

 

Outras pesquisas têm utilizado a abordagem dos vieses cognitivos para avaliar o impacto do 

comportamento dos investidores, em especial pela não racionalidade de suas ações, tanto na 

formação de preços quanto na alocação e fluxo de recursos entre os ativos. Nesta linha, Odean 

(1998), Feng e Seasholes (2005) e Dhar e Zhu (2006) atribuem ao efeito disposição a 

tendência de investidores de varejo em manterem posições em investimentos com perdas em 

detrimento daqueles com ganhos. Abordagem semelhante encontrada na literatura identifica 

comportamentos distintos entre os diferentes tipos de investidores. Lakonishok et al. (1992), 

Del Guercio & Tkac (2002) e Edelen et al. (2010) encontram diferenças no comportamento 

entre investidores de varejo e institucionais. 

 

Este trabalho, além de identificar a sensibilidade da captação líquida mensal ao desempenho 

recente dos fundos de investimento, objetiva testar empiricamente a existência da 

convexidade nesta relação para investidores institucionais e pessoas físicas atendidas pelos 

segmentos do varejo e private banking. Para tal, analisa dados mensais dos fundos das 

categorias Renda Fixa, Multimercados e Ações no período compreendido entre 2008 e 2012. 

Ademais, segundo nosso melhor conhecimento, nenhum estudo no Brasil aborda a reação de 
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diferentes tipos de investidores à relação entre desempenho e fluxo de recursos.  

 

A primeira seção deste trabalho contextualiza a indústria de fundos no Brasil e descreve 

brevemente sua estrutura, tamanho e crescimento ao longo dos últimos anos, distribuição 

entre as categorias e entre os diferentes tipos de investidores. 

 

Na sequência é feita a revisão da literatura descrevendo o racional abordado pelas finanças 

comportamentais, destacando as evidências empíricas encontradas sobre o tema, vieses 

cognitivos, evidências de distinção de comportamento entre os investidores, bem como 

fatores não comportamentais determinantes do fluxo de recursos nos fundos. 

 

Por fim, o trabalho expõe a metodologia utilizada, fazendo a descrição e análise dos dados e 

detalhando os resultados empíricos alcançados, seguida pela conclusão do trabalho. 
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2. A Indústria de Fundos no Brasil 

 

Fundos de Investimento são instrumentos financeiros constituídos sob a forma de condomínio 

e reúnem recursos de investidores com objetivos em comum, dentre eles de reserva de valor e 

ganhos financeiros através da gestão de títulos e valores mobiliários. 

 

Os fundos podem ser constituídos na forma de condomínio aberto, em que os cotistas podem 

solicitar aplicações e resgate de cotas a qualquer tempo, ou fechado, em que as cotas serão 

resgatadas ao término do prazo de duração do fundo.  

 

No Brasil os fundos de investimento são regulados pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) por meio da Instrução CVM nº409, de 18 de agosto de 2004, que dispõe sobre a 

constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de 

investimento. 

 

A indústria de fundos de investimento no Brasil atingiu o volume de R$ 2,3 trilhões ao final 

de 2012, acumulando um crescimento nominal superior a 538,9% nos últimos 10 anos. Este 

crescimento é robusto mesmo se descontado a variação da inflação¹ atingindo 243,5% 

(conforme Tabela 1). Vale ressaltar que o crescimento do patrimônio líquido dos fundos de 

investimento é devido a dois motivos: (i) ao retorno dos ativos que compõem a carteira dos 

fundos e (ii) pela diferença entre novos recursos aplicados e os resgates na indústria de fundos 

(captação líquida). O último, medido em percentual do patrimônio líquido, proporcionou 

crescimento de 150,2%, no mesmo período, demonstrando o vigor do crescimento desta 

indústria. 

 

 

 

 

 

 

¹ Foi utilizado o IGP-DI como deflator. 
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Tabela 1: Evolução da Indústria de Fundos Brasileira 

 
Fonte: Anbima 

 

Segundo relatório trimestral da International Investment Funds Association (IIFA), com 

referência a dezembro de 2012, o Brasil possuía a sexta maior indústria em volume sob gestão 

entre todos os países, computando US$ 1,1 trilhão, ou 4% do total (conforme Tabela 2).  

 

Tabela 2: Maiores Países em Patrimônio Líquido 

 
Fonte: IIFA – International Investment Funds Association  

 

PL Variação % do PL Variação % Acumulada

Em R$ milhões
correntes

Em R$ milhões 
constantes

 Em moeda 
corrente 

Em moeda 
constante

 Em moeda 
corrente 

Em moeda 
constante

dez-02 355,003 660,382

dez-03 515,616 890,806 45.24 34.89 45.24 34.89

dez-04 612,635 943,867 18.82 5.96 72.57 42.93

dez-05 739,009 1,124,745 20.63 19.16 108.17 70.32

dez-06 939,669 1,377,823 27.15 22.50 164.69 108.64

dez-07 1,159,876 1,576,214 23.43 14.40 226.72 138.68

dez-08 1,126,054 1,402,519 -2.92 -11.02 217.20 112.38

dez-09 1,403,137 1,773,100 24.61 26.42 295.25 168.50

dez-10 1,671,041 1,897,153 19.09 7.00 370.71 187.28

dez-11 1,939,753 2,097,107 16.08 10.54 446.40 217.56

dez-12 2,268,272 2,268,272 16.94 8.16 538.94 243.48

Período

Ordem País Total (USD) %

1 Estados Unidos 13.045.221         48,6           

2 Luxemburgo 2.641.964          9,8            

3 Austrália 1.667.128          6,2            

4 França 1.473.085          5,5            

5 Irlanda 1.276.601          4,8            

6 Brasil 1.070.998          4,0            

7 Reino Unido 985.517             3,7            

8 Canadá 856.504             3,2            

9 Japão 738.488             2,8            

10 China 437.449             1,6            

Outros 2.644.452          9,9            

Total 26.837.407         100,0         
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Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(ANBIMA) apontavam, ao final de 2012, a existência de 13.121 fundos ativos no país. A 

administração dos fundos era feita por 86 empresas e geridos por 470 Assets (empresas 

dedicadas à gestão de recursos de terceiros).  

 

Embora a prestação dos serviços seja feita por uma grande quantidade de empresas, a maior 

parte dos recursos está concentrada nos grandes bancos de varejo. Como é possível observar 

na Tabela 3, em dezembro de 2012, os cinco maiores gestores detinham 58,6% do total de 

recursos. Este percentual sobe para 72,9% se forem considerados os dez maiores gestores. 

 

Tabela 3: Maiores Gestores de Fundos no Brasil 

Fonte: Anbima 

 

Com relação aos investidores, a maior parte dos clientes são do segmento de Fundos de 

Pensão patrocinados por empresas públicas (EFPC. Emp. Públicas) e por empresas privadas 

(EFPC. Emp. Privadas), seguido pelos clientes do segmento das Entidades Abertas de 

Previdência Complementar (EAPC). Os clientes pessoa física estão divididos nos segmentos 

de Private Banking e Varejo. A Figura 1 mostra como a distribuição percentual dos 

investidores evoluiu ao longo dos últimos anos. 

 

 

Ordem País Total (USD) % % Acumulado

1 BB DTVM S.A. 434.128         19,2         19,2                

2 ITAU UNIBANCO SA 329.649         14,6         33,8                

3 BRADESCO 287.381         12,7         46,5                

4 CAIXA 152.038         6,7           53,2                

5 BTG PACTUAL 121.522         5,4           58,6                

6 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 114.210         5,0           63,6                

7 HSBC 88.687           3,9           67,5                

8 CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO 45.993           2,0           69,6                

9 VOTORANTIM ASSET 41.842           1,8           71,4                

10 BANCO SAFRA SA 33.711           1,5           72,9                

OUTROS 612.769         27,1         100,0              

Total 2.261.929       100,0        100,0              
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Figura 1: Distribuição % dos segmentos de cliente nos fundos 

 Fonte: Anbima 

 

Os clientes de varejo, embora seu patrimônio líquido não tenha diminuído em termos 

absolutos, a participação percentual apresentou redução significativa nos últimos 10 anos de 

17,4 p.p. Esta redução pode ser atribuída, em parte, ao grande crescimento do segmento de 

EAPCs que acomoda os planos de previdência privada PGBL/VGBL adquiridos, na grande 

maioria, pelos clientes pessoas físicas. Este segmento aumentou sua participação em 8,5 p.p. 

nos últimos 10 anos e pode indicar uma maior preocupação do investidor pessoa física com a 

preservação do patrimônio e da renda no longo prazo. Outro segmento que cresceu 

significativamente foi o Private Banking (6,4 p.p.) enquanto os fundos de pensão tiveram sua 

participação relativa reduzida em 6,2 p.p. 
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3. Referencial Teórico 

 

3.1. Finanças Comportamentais: Abordagem da Heurística e Viés Cognitivo 
 

Em finanças, a teoria de mercados eficientes predominou no meio acadêmico até a década de 

70. A crença nesta teoria levou a uma sucessão de descobertas de anomalias nos anos 80. 

Desde então, os estudos em finanças têm sugerido uma visão mais restritiva quanto valor da 

teoria dos mercados eficientes, direcionando pesquisas em Finanças Comportamentais (Shiller 

(2002)).  

 

O estudo das finanças comportamentais surge como alternativa às teorias baseadas na 

racionalidade dos agentes. Neste campo de estudo, os pesquisadores utilizam modelos 

pressupondo a racionalidade parcial dos agentes ao incluírem heurísticas² e vieses de 

comportamento. Kimura (2006) afirma que o estudo de finanças comportamentais representa 

um importante campo de investigação, por possibilitar que atitudes não racionais dos 

investidores possam ser incorporadas nos processos de tomada de decisão entre alternativas 

financeiras. 

 

Deste modo, diversas pesquisas no campo das finanças comportamentais têm utilizado a 

abordagem das heurísticas e vieses psicológicos como forma de avaliar o sentimento do 

investidor e medir sua reação a eventos nos mercados financeiros.  

 

Neste sentido, Kahneman e Tversky (1974) propõem três heurísticas utilizadas pelas pessoas 

em julgamentos sob incerteza: ancoragem e ajustamento, disponibilidade e representatividade. 

Embora a ancoragem tenha sido excluída do conceito de heurística por Kahneman (2003), 

Tonetto et al. (2006) afirmam que é inegável sua compreensão como um fenômeno de 

julgamento tão robusto quanto os demais e será explorado como tal neste trabalho.  

 

A heurística da ancoragem e ajustamento indica que a formação de expectativas pelos  

 

² Heurística é um procedimentos simplificador (embora não simplista) que, em face de questões difíceis envolve 
a substituição destas por outras de resolução mais fácil a fim de encontrar respostas viáveis, ainda que 
imperfeitas. 
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indivíduos, quando estes já têm uma base para utilizar de referência, tende a se ajustar a partir 

desse valor. Isso se deve ao fato de que os indivíduos consideram informações adicionais de 

forma inadequada, o que os leva a estimativas conservadoras (Kahneman e Tversky (2001)). 

Edwards (1954) demonstra em seu estudo que os indivíduos em geral têm um valor de 

referência que ancora suas percepções, levando-os a estimativas conservadoras. Embora a 

heurística da ancoragem possa ser útil em julgamentos e decisões ao possibilitar economia de 

tempo e não demandar tanto esforço cognitivo, também pode levar a vieses. O julgamento 

pode ser enviesado em direção a uma âncora irrelevante (Tonetto et al. (2006)). 

 

Shefrin (2000) atribui à ancoragem e ajustamento o fato de os analistas não revisarem 

adequadamente suas estimativas para refletir novas informações. Neste sentido, informações 

positivas sobre lucros inesperados tendem a ser seguidas por novos lucros inesperados.  

 

A heurística da disponibilidade é descrita por Kahneman e Tversky (2001) como a 

associação da probabilidade de ocorrência de determinado evento à facilidade com que 

ocorrências similares vêm à mente. Quando o indivíduo, ao avaliar a probabilidade de 

ocorrência de determinando evento, busca informações relevantes disponíveis na memória. 

Ou seja, experiências anteriores e informações acerca do fato são avaliadas de maneira vivida 

pela nossa mente, o que causa uma espécie de artifício cognitivo ou construção mental que 

chamamos de disponibilidade, (Tonetto et. al. (2006)). 

 

A heurística da representatividade é apontada por Kahneman e Tversky (2001) como 

julgamento baseado em estereótipos. As pessoas procuram padrões familiares baseados em 

eventos ocorridos no passado para avaliar a probabilidade de ocorrência de um evento futuro. 

Os indivíduos, quando solicitados a fazerem predições acerca do resultado de um determinado 

investimento, se guiam frequentemente pela representatividade. Desse modo, Shleifer (2000) 

relata como evidência da heurística da representatividade o fato de os investidores avaliarem 

o histórico recente de rentabilidade dos fundos para formarem suas expectativas de retornos 

futuros. 

 

As heurísticas constituem ferramentas cognitivas utilizadas como simplificadoras no processo 

decisório. No entanto, tendem a produzir desvios sistemáticos de julgamento e a trazer vieses 

para o processo de tomada de decisão.  
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Kahneman e Tversky (1974) exploram o viés do excesso de confiança ao afirmarem que os 

indivíduos atribuem intervalos de confiança excessivamente estreitos nas suas previsões, 

refletindo uma certeza maior sobre a possibilidade de acontecimentos do que aquela baseada 

no seu conhecimento. As pessoas geralmente superestimam a probabilidade de bons eventos, 

subestimam a chance de acontecimentos ruins e geralmente são excessivamente confiantes em 

suas habilidades relativas (Carmerer (1997)). Pesquisa feita por Fischhoff et al. (1997) mostra 

que apenas 80% das situações que os indivíduos previam como certeza de ocorrência 

ocorriam e 20% dos casos foram julgados como improváveis. Neste sentido, Gervais e Odean 

(2001) desenvolveram um modelo multi-período e concluem que o excesso de confiança 

aumenta em períodos consecutivos de sucesso na gestão e tende a diminuir conforme o gestor 

ganha experiência. Ou seja, o excesso de confiança leva o indivíduo a exagerar a precisão de 

suas percepções sobre o valor dos ativos (Daniel et al. (1998)). 

 

O viés do otimismo, segundo Shefrin (2005), consiste na superestimação da frequência de 

resultados favoráveis e na subestimação da frequência com que ocorrem resultados 

desfavoráveis. Weinstein (1980), ao analisar o viés do otimismo, identificou que cerca de 

90% dos indivíduos acreditam que podem realizar mais do que realizam efetivamente. Já 

Taylor e Brown (1998) argumentam que os indivíduos possuem um otimismo irrealista em 

relação ao futuro. Pesquisa feita pela Yale School of Management em 2000, mostra que a 

confiança dos investidores individuais de que o mercado de ações vai subir no próximo ano, e 

vai se recuperar a partir de qualquer queda, aumentou drasticamente entre 1989-2000, 

indicando viés do otimismo. O otimismo é frequentemente relacionado ao viés do excesso de 

confiança. Entretanto, Bazerman (2004) argumenta que quando os investidores tomam 

decisões excessivamente confiantes, conservarão o otimismo em relação ao sucesso futuro. 

No entanto, o otimismo é mantido, retrospectivamente, mesmo quando os resultados 

desapontadores de seus investimentos estiverem facilmente disponíveis. 

 

O viés do otimismo, aliado a crenças na capacidade do gestor podem levar a uma maior 

motivação e persistência, o que leva a um melhor desempenho ao final do período. Contudo, 

Odean (1998) apontou que a maior parte dos investidores não conseguem retornos superiores 

aos do mercado. 
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O viés da auto-atribuição como exposto por Shiller (2002), indica um padrão de 

comportamento humano no qual os indivíduos atribuem os eventos com ganhos a sua 

habilidade, e ligam os eventos que possam refutar sua capacidade à má sorte ou sabotagem. O 

indivíduo ignora os sinais comuns acerca do valor, especialmente quando os sinais comuns 

contradizem as suas percepções (Daniel et al. (1998)). Ou seja, o viés da auto-atribuição faz 

com que os indivíduos creditem a si próprios os sucessos obtidos no passado, enquanto os 

equívocos são atribuídos ao acaso ou azar. 

 

O viés da inconsistência, segundo Kimura (2006), depende da identificação de incoerência 

entre atitudes. A probabilidade de que as atitudes não se correlacionem ou se correlacionem 

pouco com comportamentos manifestos é maior do que a probabilidade de haver alta 

correlação entre atitudes e comportamentos efetivos (Wicker, 1971). 

 

O viés do arrependimento sugere que as pessoas se arrependem quando veem suas decisões 

se mostrarem incorretas mesmo parecendo corretas ex-ant. Bailey e Kinerson (2005) 

concluem em seu estudo que a tolerância ao risco de um indivíduo e "arrependimento 

experimentado" influenciam significativamente as decisões. A experiência de arrependimento 

com um determinado tipo de investimento tende a reduzir novos investimentos em produtos 

similares.  

 

Já a ilusão do conhecimento leva uma pessoa, quando forma uma opinião, a segui-la 

estritamente e por um longo período. Este viés gera um processo tendencioso que inclui uma 

propensão a lembrar os pontos fortes de evidências que confirmem seu conhecimento e os 

pontos fracos das evidências contra sua convicção (Lord et al. (1979)). Segundo Griffin e 

Tversky (1992), é possível o surgimento de grupos em que as pessoas podem facilmente 

formar uma forte impressão, embora estas impressões tenham baixa validade preditiva. 

 

Ao apresentarem a Teoria do Prospecto (Prospect Theory), Kahneman e Tversky (1979) 

fazem uma crítica à teoria da utilidade esperada e propõem um modelo de decisões sob 

condições de risco. Nesse modelo, os indivíduos atribuem valores às perdas e ganhos 

separadamente, ao invés do provável valor final dos ativos. Os autores atribuem ao que 

chamaram de Efeito Certeza, o fato de os indivíduos, ao avaliarem possíveis ganhos, 

atribuírem maior peso a resultados obtidos com certeza se comparados a resultados que 
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envolvam probabilidades de ganhos, mesmo com o último possibilitando maiores ganhos. O 

efeito certeza indica que os indivíduos se comportam como avessos a risco para ganhos e 

amantes do risco nas situações de perda. Outro efeito abordado pelos autores é o chamado 

Efeito Isolamento. Tal efeito indica que os indivíduos não levam em consideração 

características idênticas dos eventos e sobrevalorizam as características que os diferenciam. 

  

Por fim, o Efeito Reflexão sugere que as pessoas reagem de maneira distinta em situações de 

ganhos e de perdas. Esse efeito indica um comportamento de aversão a risco nas escolhas que 

envolvem ganho certo e propensão a risco nas situações com grande probabilidade de perdas. 

 

A Teoria do Prospecto sugere que os indivíduos experimentam uma sensação mais forte 

associada à perda de um determinado valor se comparada à sensação de ganho na mesma 

magnitude. Dessa forma a curva de utilidade assume a forma côncava na região dos ganhos e 

convexa na região das perdas, ou seja, os indivíduos são avessos ao risco para ganhos e 

amantes do risco para perdas e pode justificar a dificuldade dos investidores em realizar 

prejuízos.  

 

Figura 2: Representação Gráfica da Função Valor – Teoria dos Prospectos 

 

Fonte: adaptado de Figueiredo e Ávila, 2004, p.3 
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3.2. Evidências empíricas do Sentimento do investidor nos mercados financeiros 
 

Desde a proposição da Teoria do Prospecto abordada na seção anterior, várias pesquisas têm 

utilizado a abordagem dos vieses cognitivos para avaliar o impacto do comportamento dos 

investidores, em especial pela não racionalidade de suas ações, tanto na formação de preços 

quanto na alocação e fluxo de recursos entre os ativos. Odean (1998), Feng e Seasholes 

(2005) e Dhar e Zhu (2006) atribuíram ao efeito disposição,  como proposto por Shefrin e 

Statman (1985), a tendência dos investidores de varejo de manterem seus investimentos 

quando estes apresentam perdas e vendê-los rapidamente nas situações de ganhos. O’Connell 

& Teo (2009), por sua vez, sugerem que o efeito disposição não está presente em todos os 

tipos de investidores. Investidores institucionais, por exemplo, seriam imunes a tal efeito. O 

estudo realizado por Koestner et al. (2012) indica que o efeito disposição não desaparece 

conforme o investidor ganha experiência. No entanto, atribuem a redução no giro da carteira 

com o passar do tempo, aos investidores aprendem com o excesso de confiança. Os autores 

ainda utilizam os fluxos de fundos mútuos como uma medida do sentimento do investidor 

individual para diferentes ações, e encontram que o sentimento de alta, ou o excesso de 

confiança, é indicador de baixos retornos futuros.  

 

Muermann e Volkman (2007) examinam se a procura por orgulho e fuga do arrependimento 

pode explicar o efeito disposição. Para tanto, modelam formalmente a antecipação do 

sentimento de arrependimento e de orgulho para analisar se investidores seguem de forma 

otimizada uma estratégia em que eles vendem as ações vencedoras e mantém as ações com 

perdas. 

 

Pode-se associar ao efeito disposição os resultados encontrados por Lakonishok & Smidt 

(1986). Os autores observam que ações que apresentaram retornos positivos após um período 

exibiram volume anormal de negociação maior do que aquelas com menor retorno. Para tal, 

Lakonishok & Smidt (1986) analisaram evidências de turnovers mensais de diversas ações 

americanas entre os anos de 1968 e 1982 e encontraram turnovers anormais positivos em 

ações com valorização e turnovers anormais negativos em ações cujo valor depreciou. Este 

resultado indica uma relação convexa entre retorno e volume negociado das ações, ou seja, os 

investidores são mais propensos a realizarem os ganhos do que os são para as perdas. 

Resultado similar é encontrado por Ferris et al. (1988) ao analisarem a relação entre o volume 
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de ações negociadas em um determinado ponto no tempo e o volume que ocorreu no passado 

para diferentes preços das ações. 

 

Goetzmann e Peles (1997) realizaram pesquisa com investidores de fundos mútuos com o 

objetivo de entender as razões pelas quais indivíduos mantêm seus investimentos em fundos 

mesmo após um período de desempenho ruim. Os autores atribuem tal efeito a uma 

dissonância cognitiva, pela qual as pessoas revisam suas crenças para reduzir contradições 

lógicas, ou racionais, aparentes. No contexto das decisões de investimento, a dissonância 

cognitiva pode ser pensada como um custo psicológico que os investidores podem procurar 

reduzir por meio de ajustes nas crenças sobre a eficácia das escolhas de investimento feitas no 

passado. 

 

No estudo, Goetzmann e Peles (1997) aplicaram questionários a dois grupos de investidores 

distintos. O primeiro grupo, de investidores considerados pelos autores como sofisticados, 

consistia de investidores conscientes do desempenho passado de seu fundo. O segundo, por 

sua vez, classificado como investidores casuais, era formado por investidores que não tinham 

conhecimento do desempenho passado de seu investimento. As perguntas do questionário 

aplicado eram referentes à percepção do investidor em relação ao desempenho passado do 

fundo e quanto tempo de desempenho ruim consistente os levaria a se desfazerem deste 

investimento. Por fim, os autores compararam as respostas com o real desempenho dos 

fundos mútuos aplicados pelos entrevistados e notaram a existência de um viés positivo, ou 

seja, a lembrança do desempenho pelos investidores era melhor do que realmente havia sido.  

 

Harless e Perterson (1998) utilizando uma base de dados de 100 fundos mútuos americanos 

com informações no período entre 1980 e 1991, analisaram como o comportamento dos 

investidores possibilita o funcionamento, por um longo período de tempo, de fundos com 

persistência de desempenho inferior. Os autores comparam dois modelos sendo o primeiro 

incorporando a hipótese de que os investidores selecionam fundos baseados no histórico de 

retornos ajustados ao risco. O segundo modelo utilizado pelos autores é motivado pela 

heurística da representatividade e assume que os investidores reagem ao retorno passado 

recente sem considerar a validade preditiva das rentabilidades. Os resultados do estudo 

indicam que os investidores, quando no processo de seleção dos fundos de investimento, 

respondem ao histórico de rentabilidade apresentado pelo fundo sem considerar, no entanto, 
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diferenças no risco sistemático, bem como das taxas cobradas pelos fundos. Entretanto, uma 

vez escolhido um fundo, os investidores tendem a abandonar a reação aos retornos recentes 

apresentados pelo investimento. Este efeito ajudaria a explicar a sobrevivência de fundos cujo 

desempenho é consistentemente ruim ao longo do tempo. Neste sentido, os resultados 

apontados por este estudo corroboram os apontados por Goetzmann e Peles (1997). 

 

Kempf e Ruenzi (2005) analisaram uma amostra de fundos mútuos de ações americanos com 

dados de retornos mensais no período compreendido entre 1993 e 2001 com objetivo de 

encontrar evidências da tendência dos investidores aplicarem em um fundo, mesmo se outros 

fundos apresentarem melhor desempenho recente, simplesmente por já possuírem aplicações 

neste. Ou seja, os autores buscam evidências do viés de status quo nos indivíduos. Esse viés 

foi sugerido por Samuelson e Zeckhauser (1988) e indica que os indivíduos possuem uma 

forte tendência a manter o estado atual e não realizar mudanças. Kempf e Ruenzi (2005) 

argumentam que o número de alternativas cujos investidores podem escolher é dado pelo 

número de fundos oferecidos no segmento de mercado específico que o indivíduo deseja 

investir e quanto maior o número de alternativas oferecidas, mais acentuado será o viés do 

status quo. 

 

Elton et al. (2004) utilizaram uma amostra de 52 fundos indexados ao S&P500 com dados 

mensais de retorno durante o período entre janeiro de 1997 e dezembro de 2002.  O estudo se 

propôs a analisar a racionalidade dos investidores ao escolherem fundos indexados. Estes 

fundos, segundo os autores, oferecem uma alta previsibilidade na mensuração do retorno 

comparado ao índice tanto ao analisarem retornos passados quanto as taxas cobradas pelo 

fundo. Para um indivíduo selecionar fundos com maiores retornos, bastaria escolher aqueles 

com baixos custos. Portanto, é de se esperar que fundos que apresentam características que 

indicam maior retorno recebam maior fluxo de recursos. 

 

Os autores encontram evidências de que os investidores tomam decisões não racionais mesmo 

que seja para selecionar fundos apenas pelo seu retorno passado ou pelo tamanho do fundo. 

Mesmo adicionando termos de comercialização e variáveis de controle ainda restaram lacunas 

a serem respondidas, e uma possível explicação encontrada foi que a análise não contemplou 

todas as variáveis relevantes de marketing. 
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Baquero e Verbeek (2007) utilizam uma amostra de 752 fundos de hedge com dados 

trimestrais de 1994 a 2000 para investigar se relação convexa entre captação e retorno 

passado pode ser relacionada ao viés da sobrerreação e à heurística da representatividade. Os 

autores analisam empiricamente como a estratégia de momentum, adotada por investidores 

identificados como altamente qualificados, na seleção de gestores se relaciona com a lei dos 

pequenos números. Para tal, analisam se o fluxo de entrada e saída de recursos dos fundos é 

justificado pelo tempo de duração de bom ou mau desempenho e se os investidores tomam 

decisões de investimento baseadas numa amostra pequena do histórico de desempenho do 

fundo. Os autores encontram evidências de que os fluxos de recursos respondem ao tempo de 

duração do desempenho bom ou ruim, além da expectativa de manutenção do retorno futuro, 

indicando que os investidores superestimam a probabilidade de persistência de performance. 

 

Para explicar o efeito disposição, Lucchesi (2010) propõe dois modelos de regressão de 

variável dependente qualitativa para analisar as motivações comportamentais à luz da teoria 

perspectiva e o viés da reversão à média. O autor realizou uma análise das transações mensais 

de compra e venda de uma amostra de 51 fundos de investimento em ações no Brasil, no 

período entre 2002 e 2008. O primeiro modelo proposto consistiu em regressão tipo logit 

binária com objetivo de determinar a probabilidade de um gestor realizar um ganho ou uma 

perda de capital em razão dos retornos das ações. O segundo foi baseado em regressão logit 

ordenada com o propósito de verificar a relação entre os retornos e o volume negociado das 

ações. O trabalho interpreta como efeito disposição os parâmetros estimados para os retornos 

das ações em ambos os modelos. Lucchesi (2010) evidencia que a teoria perspectiva parece 

influenciar o processo decisório dos gestores dos fundos analisados. Contudo, não encontrou 

evidências de que o viés de reversão à média provenha o efeito disposição. 

 

3.3. Diferenciação de comportamento entre Investidores 
 

Outros trabalhos buscaram algumas das evidências comportamentais com abordagem 

ligeiramente diferente ao analisarem a existência de distinção entre os diferentes tipos de 

investidores.  

 

Lakonishok et al. (1992) concluem que diferentes tipos de investidores podem possuir 

comportamentos distintos. Esta conclusão é apontada também por Del Guercio & Tkac (2002) 
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e Edelen et al. (2010) ao observarem que investidores de varejo são mais suscetíveis a 

apresentar sentimentos do que os grandes investidores. O’Connell & Teo (2009) observam 

que investidores individuais são mais propensos ao efeito disposição o que não ocorre com 

investidores institucionais. Investidores institucionais, segundo os autores, tendem a reduzir 

agressivamente a exposição ao risco após perdas e aumentam levemente a exposição ao risco 

após ganhos. 

 

Odean (1998) encontrou evidências do efeito disposição no comportamento apresentado por 

clientes individuais. Os resultados do estudo indicam que os investidores realizam seus 

investimentos rentáveis em ações em proporção muito maior do que seus investimentos não 

rentáveis. Este resultado não é verificado em dezembro cuja justificativa pode ser dada pela 

chamada tax-loss-selling, ou seja, os investidores realizariam as perdas no final do ano para 

reduzir valor dos impostos pagos. Odean (1998) analisou as negociações de 10.000 contas de 

uma grande corretora americana entre os anos de 1987 e 1993. O autor destaca a importância 

da base de dados utilizada pelo fato de ela estar livre da possibilidade do efeito disposição ter 

sofrido influência de indicações dos corretores. Isso foi possível porque a corretora utilizada 

apenas executa as ordens de seus clientes, não fornecendo serviços de pesquisa e 

aconselhamento. 

 

Outro resultado relatado pelo autor indicou que os investidores que se desfaziam das posições 

vencedoras em determinado ano e mantinham as ações perdedoras acreditando na reversão à 

média, tomavam decisão equivocada. Acreditavam que as ações perdedoras tenderiam a 

superar as vencedoras no futuro. Odean (1998) encontrou que o retorno anormal das ações 

vencedoras eram, em média, 3,4% superiores ao retorno anormal das perdedoras. 

 

Barber et al. (2007) investigam a reação de investidores individuais, empresas, instituições 

financeiras, investidores estrangeiros e fundos mútuos ao analisarem o histórico de transações 

diárias na Bolsa de Valores de Taiwan no período entre 1995 e 1999. O objetivo do trabalho 

foi identificar a manifestação do efeito disposição para os diferentes tipos de investidores e 

constataram que o efeito era observado para investidores individuais, empresas e instituições 

financeiras. No entanto, não foi possível afirmar a manifestação do efeito disposição em 

investidores estrangeiros e fundos mútuos. Adicionalmente, para investidores individuais, os 

autores observaram que o efeito disposição se manifestava tanto para homens quanto 
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mulheres.  

 

O’Connell & Teo (2009) usando base de dados de negociações de moedas, encontraram que, 

ao contrário do que apresentado pelos clientes de varejo, os investidores institucionais não 

estão sujeitos ao efeito disposição. Os autores concluem que os investidores institucionais 

reduzem agressivamente a exposição ao risco após período de perdas e aumentam 

ligeiramente a exposição ao risco após períodos de ganhos. Atribuem esta dependência da 

performance ao viés do excesso de confiança e à dinâmica de aversão ao risco.  

 

Tizziani et al. (2010) utilizam a metodologia desenvolvida por Odean (1998) para testar o 

efeito disposição no mercado brasileiro de fundos de investimento em ações. O estudo utiliza 

dados das carteiras dos fundos de ações no mercado brasileiro, considerando as ações 

representadas no índice IBrX-50 no período de novembro de 2003 a março de 2008. Os 

autores separam a amostra em dois grupos de investidores: investidores de varejo e 

investidores sofisticados. O objetivo principal do estudo foi analisar o efeito disposição e para 

tal foi testada a hipótese de que a proporção de ganhos realizados é superior à proporção de 

prejuízos realizados. Os autores encontram que o efeito disposição só se mostra visível 

quando é considerado o número de transações realizadas pelos fundos de investimentos para 

fins de cômputo do percentual de ganhos e perdas realizadas. Quando considerados o volume 

transacionado o efeito disposição não é observado. Ao analisarem os resultados por tipo de 

investidor individualmente, encontraram uma manifestação maior do efeito disposição nos 

fundos destinados a investidores qualificados do que naqueles ofertados a clientes do varejo. 

 

Edelen et al. (2010), utilizaram dados trimestrais acerca do estoque de diferentes instrumentos 

financeiros de investidores institucionais e de varejo. Os autores mensuraram o sentimento 

relativo destes investidores comparando a alocação respectiva em ações contra recursos em 

conta e ativos de renda fixa e analisando a flutuação do portfolio de acordo com alterações no 

retorno esperado do mercado de ações. Utilizam assim, a atual decisão de alocação dos 

investidores como evidência direta de sentimento. Edelen et al. (2010), encontram que um 

elevado nível do sentimento relativo de clientes do varejo é associado à expectativa de 

retornos excedentes significativamente baixos no mercado de ações. Os autores concluem que 

esses investidores apresentam sentimento consideravelmente mais volátil que aquele 

apresentado pelos clientes institucionais.  
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3.4. Relação Convexa entre Captação e retorno recente 
 

Embora seja de ampla divulgação a inexistência de relação entre retorno passado e futuro, 

diversos trabalhos têm apontado a existência de uma relação positiva e significativa entre 

fluxo de recursos recebidos pelos fundos e o desempenho recente destes. Esses estudos 

concluem ainda que esta relação é convexa, ou seja, o investidor premia em maior intensidade 

fundos com melhor desempenho do que penaliza aqueles com desempenho pior. 

 

Ippolito (1992) conclui que o investidor aumenta suas chances de selecionar um fundo de boa 

qualidade ao escolher fundos com melhor rentabilidade passada. O autor encontra a existência 

de correlação serial entre os retornos de períodos consecutivos, e por este motivo, o investidor 

acerta ao fazer a diferenciação de qualidade entre os fundos. Os investidores estariam sendo 

racionais ao considerarem o histórico de rentabilidade na escolha do investimento. Utilizando 

dados anuais de 143 fundos de ações no período de 1965 a 1984 o autor também evidencia 

uma relação convexa entre captação e retorno. Esta relação tende a aumentar quanto maior for 

a volatilidade do fundo. Contudo, este efeito é minimizado em prazos mais longos. O autor 

atribui a relação convexa aos custos transacionais da aplicação dos investidores. O 

investimento de novos recursos em fundos de melhor qualidade seria mais barato, do que 

resgatar dos fundos de qualidade pior e realocá-los. Isso justificaria a relação convexa entre 

captação e rentabilidade.  

 

Chevalier & Ellison (1997) analisam fundos de ações no período de 1982 a 1992 e encontram 

uma relação convexa entre captação e retorno. Esta relação poderia causar conflito de 

interesses entre gestores e investidores. Enquanto os investidores almejam a maximização da 

relação entre risco e retorno, os gestores procuram maximizar seus lucros. Os autores utilizam 

o resultado da relação convexa para justificar a tomada de risco pelo gestor ao final de cada 

ano acarretando no problema de agência básico entre gestor e investidor. Mostram que 

gestores respondem a este sistema de incentivos ao concluírem que os fundos alteram seus 

portfólios entre setembro e dezembro, de forma consistente com o incentivo de assumir riscos 

calculados a partir da relação de fluxo-desempenho em setembro. Nos fundos mais novos, o 

aumento da volatilidade é praticamente o mesmo, tanto para os fundos com rentabilidade 

melhor quanto para aqueles com pior retorno. Já os fundos com rentabilidade próxima à 
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média não alteram sua volatilidade. Os fundos mais antigos, no entanto, aumentam a 

volatilidade de maneira geral, contudo, aqueles com rentabilidade pior tendem a aumentar 

com maior intensidade. 

 

Sirri & Tufano (1998) estudam os fluxos de recursos captados e resgatados nos fundos 

mútuos de ações dos EUA para entender o comportamento das famílias que compram fundos 

além das estruturas e a distribuição dos fundos. Sugerem que, para um investidor comum, a 

decisão de aplicar em um fundo é similar à decisão de compra de um bem durável. Ao 

analisarem dados de 690 fundos ofertados a clientes individuais entre 1971 e 1990, 

verificaram uma relação convexa entre captação e performance. Afirmam que investidores de 

fundos buscam retorno, migrando para fundos com maiores retornos recentes, sem, no 

entanto, sair dos fundos de pior retorno. Os autores ponderam na análise o custo que os 

investidores incorrem na busca pelos melhores fundos e observam que os agentes envolvidos 

na distribuição alocam mais da metade dos gastos com marketing. Concluem que os fundos 

que possuem maior exposição de mídia, gastam mais com divulgação de seu desempenho e 

pertencem a grandes conglomerados, tendem a receber mais recursos alcançando crescimento 

mais acelerado do patrimônio. Além disso, a relação entre fluxo e desempenho desses é mais 

acentuada. 

 

Zheng (1999) testa a significância do efeito smart money e do efeito informação para avaliar a 

capacidade dos investidores em prever o desempenho dos fundos de investimento. O efeito 

smart money foi sugerido inicialmente por Gruber (1996) ao identificar que os investidores 

movem seus recursos para os fundos que apresentam melhor desempenho no futuro, ou seja, 

os investidores, em média, possuem certa habilidade preditiva. O efeito informação diz 

respeito à informação contida nos movimentos dos investidores e o respectivo uso para atingir 

maiores retornos. Ao analisar 1.826 fundos de ações entre janeiro de 1970 e dezembro 1990, o 

autor encontra evidências do efeito smart money. Fundos que receberam maior volume de 

recursos obtiveram melhor desempenho, em média, se comparado àqueles que receberam 

menor volume de recursos. No entanto, somente foi encontrada evidência do efeito 

informação para fundos pequenos. Para fundos, de maneira geral, este efeito não foi 

observado. O autor conclui que o fato de os investidores conseguirem superar a média de 

retorno dos fundos não está relacionado ao investidor utilizar informação do retorno passado, 

mas sim, à persistência de performance do fundo. O fenômeno smart money tem pouca 



30 

duração e está relacionado ao tamanho do fundo. Seus resultados ajudariam a entender as 

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

 

Del Guercio & Tkac (2002) encontram diferenças no comportamento de investidores 

institucionais e investidores individuais ao estudarem as diferenças de comportamento entre 

fundos de pensão e fundos mútuos no período de 1985 a 1994. Os autores encontram a 

relação convexa entre fluxo de recursos e rentabilidade histórica apenas para os investidores 

individuais. Para os fundos de pensão, no entanto, a relação encontrada é linear indicando, 

portanto, que os investidores institucionais penalizam rentabilidades ruins na mesma 

intensidade com que premiam a boas rentabilidades. Os autores sugerem que esta relação 

convexa para investidores individuais pode ser justificada pela tributação sobre os ganhos. 

 

Os investidores individuais, para não perderem o benefício fiscal, prefeririam não resgatar dos 

fundos com rentabilidade pior. Este efeito não seria observado nos investidores institucionais 

por serem isentos de impostos. Outra justificativa residiria no fato de que os investidores 

institucionais tenderiam a responder mais rapidamente a retornos piores para evitar possíveis 

acusações futuras. 

 

Lynch & Musto (2003), utilizando dados anuais de fundos de ações norte-americanos, no 

período de 1985 a 1995, modelam o comportamento do investidor em função da expectativa 

com relação à habilidade do gestor, supondo, no modelo, que fundos com desempenho ruim 

podem ter o gestor trocado ou a estratégia alterada pelo gestor. Estas mudanças não 

acontecem nos fundos com boa rentabilidade. Os autores atribuem a relação convexa entre 

captação e retorno a estas mudanças. Concluem que as mudanças de estratégia somente 

ocorrem depois de período com baixa performance, e os fundos com baixa performance que 

alteram a estratégia possuem fluxos de recursos e performance futura menos sensível ao 

desempenho presente do que aqueles que não alteram. O modelo também prevê que, quanto 

mais antigo for o fundo, menor será a sensibilidade dos fluxos de recursos em relação à 

rentabilidade histórica.  

 

Berk & Green (2004) produzem um modelo teórico que trabalha com a hipótese de que os 

gestores e os investidores são plenamente racionais. No modelo, existem gestores com 

habilidade de gerar retornos consistentemente superiores e os investidores possuem 
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informação suficiente para identificá-los. Assim os recursos migram para os fundos com 

retorno superior. No entanto, quanto maior for o tamanho do patrimônio líquido do fundo, 

maior a dificuldade do gestor em manter os retornos excepcionais. Isso faz com que sua 

rentabilidade se aproxime dos retornos do segundo melhor gestor. Essa dinâmica se repetiria 

até o ponto em que a rentabilidade de todos os fundos seja a mesma. Ou seja, até que sejam 

eliminados todos os retornos excepcionais. Ao inserir assimetria de informação no modelo, os 

investidores passam a utilizar as informações disponíveis para encontrar os gestores com 

maior capacidade de gerar retornos excepcionais. Da mesma forma, os autores afirmam que 

as rentabilidades se equalizarão. Concluem que na hipótese dos investidores terem plena 

informação sobre a habilidade dos gestores, o desempenho passado não transmite nenhuma 

informação. Com assimetria de informação, contudo, os investidores precisariam de tempo 

para aprender, ou seja, o retorno passado passa a ser informação relevante para tomada de 

decisão. Logo, ocorreria migração de recursos ao longo do tempo dos fundos que 

apresentarem pior desempenho para aqueles com melhor desempenho. 

 

Guterman (2009) encontrou uma relação positiva e significativa entre o desempenho passado 

e o fluxo de recursos ao realizar regressões com dados em painel para analisar rentabilidades 

(ajustadas ou não pelo risco) de diversos prazos e a captação líquida mensal de 252 fundos de 

ações e 445 fundos multimercados entre 2003 e 2008. Para os fundos de ações, o autor 

encontrou evidência da existência da referida relação para os retornos de até 12 meses. Já nos 

fundos multimercados, a relação foi encontrada somente para os períodos de retornos de até 

três meses. 

 

3.5. Outros Fatores que influenciam os fluxos de recursos nos fundos 
 

Efeito da tributação: 

 

Ivković e Weisbenner (2009) encontraram impacto da tributação nos resgates de fundos ao 

analisaram uma base de dados de investidores em fundos mútuos americanos. Com o objetivo 

de postergar o pagamento de impostos, os investidores tenderiam a manter as cotas dos 

fundos que apresentaram retornos positivos desde sua aquisição e estariam mais predispostos 

a resgatar as cotas dos fundos que apresentaram retornos negativos neste período para se 

beneficiarem de possíveis compensações de perdas. Bergstresser & Poterba (2002) 
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corroboram dessa conclusão.  

 

Efeito da taxa de administração 

 

Barber et al. (2005) evidenciam uma relação negativa entre as taxas cobradas pelos fundos e o 

fluxo líquido ao testarem o efeito das taxas nas decisões dos investidores. Este resultado 

indica que os investidores buscam os fundos com as menores taxas. No entanto, afirmam que 

este efeito é mais intensificado para taxas de entrada e é menos sensível às despesas 

operacionais, mesmo que influenciem diretamente na rentabilidade do fundo. Ivković & 

Weisbenner (2009), no entanto, demonstram uma relação positiva entre a captação e a 

variação e a forma de cobrança das taxas. Os autores atribuem o resultado a uma percepção de 

maior habilidade do gestor. Os resgates, por sua vez, se intensificam quando as taxas 

aumentam, indicando maior sensibilidade ao aumento das taxas por parte dos investidores que 

já estavam no fundo. Porém, Marques (2010) não encontrou uma relação estatisticamente 

significante entre a taxa de administração e a captação nos fundos de ações na indústria 

brasileira. Marques (2010) testou, por meio de regressão linear, a relação entre fluxo, retorno, 

volatilidade e taxas para 10 anos de dados dos fundos de ações no Brasil. 

 

Influência dos rankings de desempenho na captação dos fundos 

 

Ao analisarem dados mensais de 3.388 fundos de ações americanos no período de 1996 a 

1999, Del Guercio & Tkac (2002) concluíram que a classificação em número de estrelas 

realizada pela Morningstar causa influência na decisão de alocação em fundos pelos 

investidores. Os autores observaram fluxos significativamente superiores nos fundos de 

investimento que tiveram uma elevação na classificação, bem como uma elevação dos 

resgates nos fundos cuja classificação foi rebaixada. A influência dos rankings também foi 

observada por Cooper et al. (2005) ao observarem maior captação de recursos nos fundos que 

alteraram sua classificação  para uma categoria com melhor avaliação nos rankings de gestão. 

No entanto, Eid et al. (2008), ao analisarem a captação líquida dos fundos que receberam nota 

máxima no ranking FGV-Exame no período de 2000 a 2004, nos períodos de 3 e 6 meses 

posteriores à publicação, concluíram que o investidor brasileiro, na média, não direciona a 

decisão de alocação baseado na classificação fornecida pelo ranking. Esta conclusão é 

corroborada mesmo se analisados tipos de investidores de forma independente. 
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Efeito Marketing 

 

Jain e Wu (2000) ao analisarem dois grupos de fundos mútuos com desempenho similares de 

retorno, concluíram que o grupo com maior taxa de crescimento era aquele que fazia anúncios 

periódicos em revistas especializadas em relação àqueles que ainda não havia feito anúncios. 

Barber et al. (2005), encontram que fundos com maior despesa de marketing conseguem atrair 

mais recursos. Sirri & Tufano (1998) concluem em seu estudo que os fundos com maior 

exposição de mídia, que possuem maior despesa com marketing e pertencem a grandes 

conglomerados apresentam maiores taxas de crescimento. No entanto, no Brasil não é 

possível aferir o volume de gastos com marketing para venda de fundos, impossibilitando 

testes que mensurem esse efeito. 

 

Efeito manada relacionado ao impacto do sentimento do investidor 

 

Com relação ao efeito manada, Kutchukian (2010), ao analisar a direção das captações 

líquidas de um grande número de fundos, demonstrou evidências desse efeito para 

investidores de fundos de ações no Brasil. O efeito manada foi observado de forma 

heterogênea entre diferentes grupos de investidores agregados conforme o porte médio de seu 

investimento para os fundos de ações com gestão ativa e de forma homogênea para os fundos 

passivos. Varga e Wengert (2010), ao analisarem os impactos de crises ocorridas desde 1997, 

com especial atenção a crise do subprime de 2008, observaram uma migração de recursos de 

fundos de renda fixa para CDBs e para a poupança. Lakonishok et al. (1992), no entanto, 

verificaram apenas uma fraca evidência do efeito manada em clientes institucionais ao 

analisarem as negociações de compra e venda de ações realizados por 769 fundos, 

predominantemente de clientes fundos de pensão.  
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4. Metodologia 

 

A metodologia utilizada é semelhante à adotada por Sirri & Tufano (1998) e Guterman (2009) 

para avaliação da sensibilidade da captação ao desempenho recente dos fundos e identificação 

da convexidade na relação destas variáveis. 

4.1. Métricas 
 

Como métrica para apurar o fluxo de recursos nos fundos será utilizado o somatório da 

captação líquida registrada diariamente na base de dados e transformá-la em percentual do 

patrimônio líquido do final do período anterior: 

 

��� =		∑ ���,�	�
���,���  

Onde: 

cli: captação líquida do fundo i 

pli,t-1: patrimônio líquido do fundo i na data t-1 

 

A primeira métrica para avaliação do desempenho dos fundos é o próprio retorno apresentado 

por estes. Neste estudo, portanto, o retorno do fundo será definido como o logaritmo 

neperiano (ln) da variação da cota do fundo: 

 

�� = ln� ��,���,�−1� 

, onde:  
r i: rentabilidade do fundo i 

ci,t: cota do fundo i no tempo t 

 

No entanto, é esperado que investidores mais sofisticados tendessem, ao analisarem o 

desempenho de um fundo, a considerarem o nível de risco no qual o gestor se expôs para 

atingir o retorno. Logo, para análise do desempenho do fundo é necessário a utilização de 

métricas que envolvam a ponderação do retorno pelo risco. 

 



35 

Neste sentido, algumas medidas de desempenho são utilizadas na literatura que buscou avaliar 

a relação fluxo-desempenho recente. Ippolito (1992), Gruber (1996), Sirri & Tufano (1998), 

Bergstresser & Poterba (2002), Del Guercio & Tkac (2002), O’Neal (2004), Barber et al. 

(2005) e Guterman (2009) utilizaram o Alfa de Jensen como medida de desempenho para 

fundos de ações. Alternativamente, ao Alfa de Jensen, Zheng (1999), Barber et al. (2005) e 

Zhao (2005) propõem a utilização do modelo de três fatores de Fama-French (1996). Lynch & 

Musto (2003) utilizam a extensão deste modelo proposta por Cahart (1997). Guterman (2009), 

complementando a análise feita com o alfa de Jensen utiliza o índice de Seletividade Líquida 

para os mesmos fundos de ações e o Índice de Sharpe para avaliação do desempenho dos 

fundos multimercados. O Índice de Sharpe é utilizado também por Zhao (2005). 

 

Entretanto, o índice utilizado por Jensen (1968) como medida de desempenho de fundos de 

investimento demanda a validade das premissas utilizadas no CAPM. A premissa de mercado 

atuando em concorrência perfeita e a dificuldade de se encontrar um indicador que seja 

representativo do portfólio de mercado podem tornar imprecisos os índices baseados nesse 

modelo. 

 

Por outro lado, os fundos multimercados e de renda fixa, não apresentam na sua maioria, 

benchmark de mercado bem definido, tendo o CDI como parâmetro de referência de 

desempenho. Sendo esta taxa utilizada como retorno do ativo livre de risco, não faz sentido a 

modelagem por indicadores calculados com base em portfólios de representativos de mercado 

ou benchmarks. Sendo assim, será utilizado o Índice de Sharpe como métrica para apuração 

do desempenho ponderado pelo risco paras as três categorias de fundos analisadas. 

 

O índice de Sharpe é definido como: 

 

�� = ����� − ����  

onde: 

�����:	expectativa de retorno do fundo i. 

��: retorno do ativo livre de risco. 

��: desvio-padrão dos retornos do fundo i. 
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A utilização dos índice de sharpe como indicador de desempenho ajustado ao risco requer 

tratamento adicional à base de dados. Índice de sharpe negativo pode fornecer um sinal 

contraditório ao indicar incorretamente um fundo como sendo melhor que outro. Por este 

motivo os fundos com índice de sharpe negativo foram excluídos da amostra. 

 

4.2. Variáveis de Controle 
 

Tanto para as regressões utilizadas para estimar a sensibilidade da captação ao histórico de 

retorno do fundo quanto para o modelo utilizado para verificação da convexidade da relação 

entre o fluxo de recursos e histórico de desempenho foram utilizadas as mesmas variáveis de 

controle. Na literatura sobre o tema é comum encontrar significância da idade do fundo, de 

custos inferidos pelos fundos, medidos aqui pela taxa de administração, e patrimônio líquido 

do fundo. Como na amostra estão fundos destinados a clientes do varejo que possuem menor 

disponibilidade de recursos para investimento, foi adicionada como variável de controle o 

valor mínimo de aplicação inicial requerido pelos fundos. Ao longo do período analisado foi 

possível observar uma grande alteração dos valores exigidos como aplicação inicial, 

sobretudo nos fundos destinados aos investidores de varejo e testes iniciais indicaram 

significância estatística para essa variável como fator determinante para a captação líquida. 

 

4.3. Modelagem Econométrica 
 

Na literatura sobre o tema, diversas metodologias econométricas são utilizadas para apurar a 

sensibilidade do fluxo de recursos ao desempenho recente dos fundos com todos os trabalhos 

apresentando resultados semelhantes. A estimação por Mínimos Quadrados Ordinários com 

dados agrupados (Pooled – OLS) foi utilizada por Ippolito (1992) e Frazini & Lamnot (2008). 

Dados em Painel foram adotados por Ippolito (1992), Sirri & Tufano (1998), Lynch & Musto 

(2003), Guterman (2009) e Huang et al. (2012). Adicionalmente, Sirri & Tufano (1998) e 

Guterman (2009) utilizaram método de regressão segmentada (piecewise) em dados em painel 

como metodologia para apurar a convexidade da relação fluxo-desempenho. 

 

O modelo base utilizado segue a seguinte especificação: 
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���,� =  +	"������ +	"#���� + "$�#�%&��%�'(��� + )�, onde: 

cli: captação líquida do fundo i 

����: variável de desempenho do fundo (rentabilidade ou indicador ajustado pelo risco) 

�%&��%�'(���:  log da idade do fundo i; log do patrimônio líquido do fundo i; taxa de 

administração do fundo i; log do valor mínimo de aplicação inicial do fundo i.  

 

O processo adotado para seleção do modelo utilizado em cada uma das amostras consistiu em 

inferir, por meio de testes estatísticos, qual modelo que melhor se ajuste aos dados dentre: 

modelo de dados agrupados (pooled), painel com efeitos fixos ou painel com efeitos 

aleatórios. Adicionalmente aos testes para adequação do modelo, foram feitos teste para 

verificação de autocorrelação e heterocedasticidade nos resíduos. 

 

Neste sentido, foi realizado o teste de Chow (teste F) para identificar se o modelo de dados 

agrupado é preferível ao de painel com efeitos fixos. A seguir, foi estimado o modelo de 

dados em painel com efeitos aleatórios e utilizado o teste de multiplicador de Lagrange de 

Breusch-Pagan para verificação se o modelo agrupado é preferível ao modelo de painel com 

efeitos aleatórios. O próximo passo foi utilizar o teste de Hausman para verificar se o modelo 

de painel com efeitos aleatórios é melhor ajustável ao modelo de painel com efeitos fixos. O 

passo seguinte consistiu em verificar a existência de heterocedasticidade dos dados por meio 

do teste de Wald modificado para homocedasticidade em grupo em efeitos fixos. Por fim, foi 

utilizado o teste de Wooldrige para verificação da ausência de autocorrelação dos resíduos em 

dados em painel. 

 

O teste de Chow indicou que o modelo de painel com efeitos fixos é preferível ao de dados 

agrupados para todas as amostras. Já os testes de Breusch-Pagan e Hausman indicaram que os 

modelos de painel com efeitos fixos são preferíveis aos modelos de painel com efeitos 

aleatórios com 95% de significância com exceção das amostras de fundos multimercados 

destinados a clientes do Private Banking e Fundos de Pensão e de fundos de Ações de clientes 

Fundos de Pensão. Os resultados dos testes são apresentados no anexo. O teste de Wald 

modificado, para todas as amostras, rejeitou a hipótese nula de homocedasticidade de grupo. 

Duas formas para correção deste problema poderiam ser feitas por estimadores considerando 

erros padrão robustos ou por bootstrap. O teste de Wooldridge indicou presença de 
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autocorrelação dos resíduos para todas as amostras com exceção para os clientes institucionais 

investidores de fundos multimercados. 

 

Contudo, conforme é indicado por Hansen (2007), estimadores de Mínimos Quadrados 

Generalizados Factíveis (Feasible Generalized Least Squares − FGLS) resultam 

assintoticamente em um estimador mais eficiente e testes mais poderosos que aqueles por 

Mínimos Quadrados Ordinários (Ordinary Least Square – OLS). 

 

Sendo assim, o modelo com efeitos fixos foi reestimado utilizando estimadores FGLS 

ajustados à heterocedasticidade e à autocorrelação, quando necessário, com objetivo de 

encontrar coeficientes mais adequados aos dados de cada amostra. 

 

Para minimizar o viés da sobrevivência, foram selecionados todos os fundos que obedeciam 

aos critérios de seleção, incluindo aqueles que tiveram início de atividade, bem como os que 

encerraram atividade ao longo do período de análise. A dimensão temporal, portanto, foi 

frequentemente diferente entre os fundos de investimento da amostra fazendo com que os 

painéis utilizados no estudo sejam não balanceados. 

 

4.4. Teste de convexidade  
 

Assim como em Sirri & Tufano (1998) e Guterman (2009) será utilizada metodologia de 

regressão linear segmentada (piecewise) para avaliar a convexidade da relação fluxo 

desempenho recente dos fundos. Para tanto, em cada período, os fundos de investimento serão 

ordenados por desempenho e classificados por percentis, o que permitirá avaliar a 

sensibilidade da captação para fundos considerando o desempenho relativo na categoria. Cada 

fundo receberá um valor correspondente ao percentil de desempenho conforme metodologia 

proposta por Bardella (2009). 

 

5° QUINTIL i = Percentili   ,se Percentili < 0,20 

    0,20   ,se Percentili ≥ 0,20 
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4° QUINTIL i = 0   ,se Percentili < 0,20 

Percentili – 0,20 ,se 0,20 ≤ Percentili < 0,20 

    0,20   ,se Percentili ≥ 0,40 

 

3° QUINTIL i = 0   ,se Percentili < 0,40 

Percentili – 0,40 ,se 0,40 ≤ Percentili < 0,60 

    0,20   ,se Percentili ≥ 0,60 

 

2° QUINTIL i = 0   ,se Percentili < 0,60 

Percentili – 0,60 ,se 0,60 ≤ Percentili < 0,80 

    0,20   ,se Percentili ≥ 0,80 

 

1° QUINTIL i = 0    ,se Percentili < 0,80 

    Percentili – 0,80 ,se Percentili ≥ 0,80 

 

O modelo base utilizado para avaliação da convexidade da relação fluxo-desempenho segue a 

seguinte especificação: 

 

���,� =  +	"�*�,��� + "#*#,��� + "+*+,��� + ",*,,��� + "-*-,��� + "������ +
"$�#�%&��%�'(��� + )�, onde: 

cli: captação líquida do fundo i 

*$,���: variável de desempenho relativo do fundo (rentabilidade ou indicador ajustado pelo 

risco) com “n” indicando o quintil de retorno do fundo no período t-1 

�%&��%�'(���:  log da idade do fundo i; log do patrimônio líquido do fundo i; taxa de 

administração do fundo i; log do valor mínimo de aplicação inicial do fundo i.  
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5. Descrição dos Dados 

 

5.1. Fonte dos Dados 
 

A Anbima é hoje, a maior fornecedora de informações sobre a indústria de fundos de 

investimento no mercado brasileiro. A distribuição dos dados é realizada por meio de sistema 

próprio chamado de SI-ANBIMA ou através de planilhas eletrônicas. O SI-ANBIMA é um 

sistema em base relacional com informações cadastrais, além de dados diários de cota, 

patrimônio líquido e captação de todos os fundos regidos pela Instrução CVM 409/04. Este 

sistema é comercializado no mercado por meio de assinatura mensal e utilizado pelas 

instituições financeiras em acompanhamentos e análises de concorrência, além de 

rankeamentos realizados por institutos especializados, como a FGV, por exemplo, e 

divulgações via Internet e web sites. 

 

Os dados contidos nesta base são alimentados diariamente pelas instituições responsáveis pela 

controladoria dos fundos. Cabe a Anbima o recebimento, conferência e validação, 

armazenamento e distribuição das informações. A qualidade dos dados fornecidos por esta 

base é ratificado pela vasta utilização do mercado. 

 

Além da base de dados com dados diários, a Anbima recebe mensalmente para cada fundo de 

investimento registrado na Associação, informação do percentual do patrimônio líquido 

distribuído por cada segmento de cliente. Os segmentos são discriminados pela Anbima em 

14 grupos: EFPCs de Empresas Privadas, EFPCs de Empresas Públicas, Entidades Abertas de 

Previdência Complementar (EAPC), Seguradoras, Empresas de Capitalização, Poder Público, 

RPPS, Corporate (grandes empresas), Middle Market (médias e pequenas empresas), Private 

Banking, Varejo Alta Renda, Varejo, estrangeiros e outros. 

 

As informações acerca da distribuição do patrimônio por segmento de cliente é de acesso 

restrito à Anbima e divulgado por esta somente em relatório consolidados sem a identificação 

do fundo de investimento. 

 

A coleta dos dados para realização deste estudo, foi feita transportando os dados de valor da 

cota e patrimônio líquido do último dia útil de cada mês e volume de cotas emitidas e de cotas 
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resgatas mensalmente de cada fundo da amostra. Foram selecionados os fundos cadastrados 

na Anbima nas categorias: Ações, Multimercados e Renda Fixa.  

 

A estrutura de distribuição de fundos de investimento no Brasil utiliza, em grande parte, 

estrutura conhecida como máster-feeder. Esta estrutura consiste em consolidar a gestão dos 

ativos em um ou poucos fundos de investimento (máster). Os clientes, no entanto, não 

acessam diretamente estes fundos e o fazem por meio de investimento em fundos de 

investimento em cotas ou, em casos específicos, em fundos de investimento que, por sua vez, 

compram cotas dos fundos máster. Segundo dados da Anbima, em dezembro de 2012 cerca de 

40% dos fundos eram fundos de investimento em cotas. 

 

Os Fundos de Investimento conhecidos como fundos Máster e identificados na base de dados 

em campo específico, por serem destinados a receber aplicações exclusivamente de outros 

fundos e, portanto não representam as movimentações efetivadas diretamente pelos 

investidores, foram excluídos da amostra. A não consideração destes fundos na amostra 

analisada, além de eliminar a dupla contagem, evita que movimentos de aplicação e resgate 

com objetivo exclusivo de fazer mudanças na alocação da carteira do fundo de cotas, 

influenciem os resultados do estudo. 

 

Os dados coletados foram distribuídos em planilha eletrônica com informações acerca do 

código do fundo, mês, ano, patrimônio líquido, captação líquida no mês, rentabilidade 

acumulada no mês e volatilidade calculada pelo desvio padrão dos retornos diários no período 

de referência, distribuídos nas colunas e a informações periódicas de cada fundo nas linhas, 

resultando em uma matriz com 441.826 linhas e 7 colunas. 

 

É importante destacar o volume e tamanho da matriz gerada, pois além dos dados mensais, 

para cada fundo no período analisado, foram geradas linhas sem informação que mereceram 

tratamento para evitar distorções nas estatísticas extraídas. 

 

Posteriormente, foi gerada planilha eletrônica com informação dos segmentos de clientes 

predominantes nos fundos de investimento para cada mês da amostra.  

 

Adicionalmente, para cada uma das 441.826 linhas da planilha com os dados periódicos foi 

associado o segmento de cliente gerado na última, acrescentando uma coluna de dados. Em 
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seguida foram selecionados aqueles com patrimônio líquido predominante nos segmentos 

varejo, private banking e fundos de pensão.  

 

Por fim, foram excluídos da amostra os fundos exclusivos destinados a investidores do varejo 

e private banking. No entanto, é comum a utilização, por grandes clientes institucionais, de 

fundos exclusivos como forma de alocação entre as diversas categorias e gestores de fundos. 

Por este motivo, os fundos exclusivos foram mantidos na amostra para o segmento de fundos 

de pensão. 

 

Além das informações de retorno dos fundos, foi necessária a apuração do CDI acumulado 

em cada período estudado. Este foi retirado do histórico de rentabilidade fornecido pela Cetip. 

 

Todas as informações, referentes a valor de cota, patrimônio líquido e classificação dos 

fundos de investimento presentes neste trabalho foram retirados da base de dados da Anbima. 

Em 31 de julho de 2013 sua base de dados continha 30.818 (trinta mil, oitocentos e dezoito) 

fundos cadastrados, sendo 13.121 (treze mil, cento e vinte e um) ativos. Destes, 7.326 (sete 

mil, trezentos e vinte e seis) fundos de investimento, 571 (quinhentos e setenta e um) fundos 

máster e 5.224 (cinco mil, duzentos e vinte e quatro) fundos de investimento em cotas.  

 

Para este estudo, após as exclusões e tratamentos realizados na base de dados, foram 

utilizados 5.378 fundos, entre encerrados e iniciados ao longo do período, com informações 

mensais durante os anos de 2008 a 2012, perfazendo um total de 181.561 observações 

analisadas.  

 

5.2. Periodicidade 
 

 

Embora no Brasil seja obrigatória, a divulgação diária da rentabilidade em jornais e 

disponibilização no site da empresa responsável pela distribuição do produto, o material 

direcionado para publicidade e avaliação de desempenho dos fundos de investimento utilizam 

informações mensais, acumulado no ano e em 12 meses como base para demonstração da 

rentabilidade. 
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Adicionalmente, é incomum encontrar investidor que acompanhe diariamente o desempenho 

de seus investimentos e ainda mais raro são os investidores em prospecção que o façam. Com 

exceção de investidores específicos como advisors e gestores de fundos Multigestores, a 

avaliação dos investidores para tomada de decisão de investimento é feita comumente com 

base em períodos de ampla divulgação nas lâminas de venda e demais materiais de 

publicidade, como mencionado: no mês, ano e 12 meses. 

  

Todavia, nas pesquisas sobre o tema, não há um padrão com relação à periodicidade dos 

dados analisados. Guterman (2009) e Cashman et al. (2006), realizaram análise da relação 

entre fluxo de recursos e desempenho recente utilizando dados mensais. Goetzmann & Massa 

(2002) analisaram esta relação para dados diários e chegaram a mesma conclusão. Já Del 

Guercio & Tkac (2002), Lynch & Musto (2003), Ippolito (1992) fizeram o mesmo estudo em 

dados anuais.  

  

Com relação à janela de tempo a ser estudada, os trabalhos se dividem em períodos de 5, 10 e 

20 anos. Por exemplo, Hu et al. (2011) exploram 5 anos de dados. Já Grinblatt et al. (1995), 

Chevalier & Ellison (1997), Lynch & Musto (2003), Del Guercio & Tkac (2002) analisaram 

período de 10 anos de dados. Outros como, Ippolito (1992), Sirri e Tufano (1998) e Zheng 

(1999) analisam período ainda maior, 20 anos. 

  

Contudo, neste trabalho será estudada a relação entre fluxo e desempenho passado no período 

compreendido entre janeiro de 2008 e dezembro de 2012 com dados de captação líquida 

mensal, comparados aos retornos acumuladas no mês imediatamente anterior e ao índice de 

desempenho ajustado pelo risco calculado em janela de 12 meses. 

 

5.3. Viés da sobrevivência 
  

A alta competição no mercado desenvolve um processo de seleção natural na qual fundos de 

investimento com fraco desempenho tendem a terem suas atividades encerradas ou 

incorporados a outros fundos com melhor histórico de desempenho. Portanto, pode-se atribuir 

ao viés da sobrevivência distorções na amostra causadas pelo processo de seleção natural dos 

fundos. Neste sentido, Grinblatt & Titman (1989) ao estudarem a existência de gestores de 

fundos com habilidade diferenciada de seleção de ações, identificaram que o efeito do viés da 

sobrevivência adiciona até 0,5 por cento de retorno por ano, medido em uma base ajustada ao 
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risco antes de custos e taxas. O efeito também é relatado por Brown et al. (1992) ao 

demonstrarem numericamente que um pequeno efeito do viés da sobrevivência é suficiente 

para gerar resultados sobrestimados na avaliação de retornos numa amostra. 

 

Neste estudo, a seleção de uma amostra que apresente o viés da sobrevivência poderia reduzir 

a precisão na estimação da convexidade da relação fluxo-desempenho ao subestimar o 

impacto na captação líquida dos fundos que apresentaram os piores retornos no período. 

Contudo, como a amostra selecionada contempla todos os fundos com histórico de retornos 

superior a doze meses, mesmo que estes tenham sua atividade encerrada por qualquer motivo 

no período de análise, é razoável supor a mitigação deste efeito. 

 

5.4. Análise Inicial dos Dados 
 

Uma breve análise descritiva dos dados, como observado na tabela 4, demonstra uma 

diferença significativa entre os retornos das três categorias de fundos analisadas para 

quaisquer segmentos de investidor. Uma característica que chama atenção é com relação à 

distribuição dos retornos de cada categoria. Os fundos de Ações se aproximam muito mais da 

normalidade do que a distribuição dos retornos dos fundos de Renda Fixa e Multimercados. 
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Tabela 4: Estatística Descritiva dos retornos da amostra 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Uma análise inicial da convexidade da relação entre fluxo de recursos e desempenho pode ser 

obtida ao se analisar o desempenho em percentis. As figuras a seguir representam, no eixo da 

abscissa, os percentis de retorno divididos em decís de forma que cada grupo conte com 10% 

da amostra dos fundos. Para cada um dos grupos foi calculada a média de captação e, em 

seguida, foi construído gráfico relacionando ambas as variáveis. Pelo componente quadrático 

da regressão é possível identificar a forma desta relação. As figuras 3, 4 e 5 demonstram que 

para os fundos destinados a investidores de varejo e institucionais a relação convexa é 

observada para as categorias Renda Fixa e Multimercados. Já para os fundos destinados a 

investidores do private banking em nenhuma das categorias a convexidade se mostrou nesta 

análise inicial. Na próxima seção, contudo, a convexidade da relação fluxo desempenho será 

testada de maneira mais rigorosa. 

 

1 2 3

Ações -3.59 0.52 3.97 0.35 6.20 -0.58 9.91 -76.75 86.36

Multimercados 0.66 0.89 1.19 0.93 0.89 -8.71 706.08 -79.45 62.70

Renda Fixa 0.74 0.93 1.23 1.02 1.08 -4.32 444.65 -70.03 56.16

Ações -2.84 0.87 4.25 0.62 6.27 -0.53 4.01 -50.41 41.23

Multimercados 0.53 0.85 1.22 0.87 1.31 4.31 166.32 -41.52 79.76

Renda Fixa 0.71 0.84 0.97 0.89 0.45 3.97 52.73 -4.49 10.95

Ações -4.09 0.19 4.77 0.13 7.22 -0.45 12.99 -89.81 147.38

Multimercados 0.47 0.78 1.08 0.73 1.51 0.86 304.72 -73.08 83.97

Renda Fixa 0.60 0.75 0.89 0.77 0.38 6.69 210.02 -10.82 17.39

Curtose Mínimo Máximo

EFPC

Private

Varejo

Categoria Quar tis Média Desv.Pad Assimetria
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Figura 3: Média das captações mensais de investidores Varejo 
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Figura 4: Média das captações mensais de investidores Institucionais 
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Figura 5: Média das captações mensais de investidores Private Banking 
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6. Análise dos Resultados 

 

6.1. Análise da sensibilidade da captação ao desempenho recente 
 

A primeira parte desse trabalho focou em analisar a sensibilidade do fluxo de recursos medido 

pela captação líquida ao histórico recente de desempenho dos fundos de investimento. Os 

resultados mostram coeficiente positivo para as três categorias de fundos analisadas 

independente do tipo de investidor ao qual o fundo se destina, com exceção dos fundos de 

ações destinados ao segmento institucional. Para este tipo de investidor, a variável 

independente do retorno apresenta sinal negativo, sinalizando que os Fundos de Pensão 

observam o retorno passado para tomarem a decisão de investimento em fundos de ações, 

porém, a tomam no sentido contrário. Ou seja, aumentam a quantidade investida quanto mais 

o histórico de retorno se mostrar negativo. Contudo, o mesmo coeficiente estimado para 

desempenho ponderado pelo risco3 apresentou sinal positivo, em linha com o valor esperado. 

Este resultado sinaliza que os investidores institucionais, por possuírem mais informações, 

ponderam o risco do instrumento financeiro para toma de decisão de investimento.  

 

O coeficiente estimado para a variável independente de retorno é estatisticamente 

significativo para todas as categorias e tipo de investidor, com exceção dos fundos de Renda 

Fixa destinados a clientes do private banking. Já os fundos Multimercados e de Ações de 

clientes institucionais apresentaram coeficiente significativo somente a 10%. 

 

Para os níveis de retorno e volatilidade é esperado que haja uma diferenciação entre as três 

categorias. Portanto, é esperado, tanto para o retorno quanto para a volatilidade, que estes 

valores sejam crescentes da categoria Renda Fixa para Multimercados e Ações. Neste sentido, 

chama a atenção o coeficiente de resposta da captação ao histórico de retorno passado 

encontrado para os três tipos de clientes analisados que, embora positivo para as três 

categorias, é inversamente proporcional ao nível de retorno esperado.  

 

 
3 Os resultados apurados para desempenho ponderado pelo risco medido pelo Índice de Sharpe se encontram no 
anexo deste trabalho. 
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Os coeficientes de resposta da captação líquida ao nível de taxa de administração a ao valor 

mínimo de aplicação inicial requerido para o primeiro aporte de cada cliente, se apresentou 

significativo e com sinal negativo para as categorias multimercados e ações de investidores de 

varejo. Ou seja, quanto maiores os valores da taxa de administração e valor de entrada menor 

o fluxo de recursos, apresentado sinal coerente com o esperado. Já para a categoria renda fixa 

estes coeficientes não se mostraram significativamente diferentes de zero. O coeficiente para 

a taxa de administração encontrado para os fundos de investidores do private banking 

apresentou sinal inverso ao encontrado no varejo, indicando que estes investidores tendem a 

procurar fundos com maiores taxa de administração, talvez por apresentarem maior valor 

agregado pela gestão representando em maior retorno esperado. Também para os fundos de 

renda fixa, o coeficiente não foi significativamente diferente de zero. 

 

Tabela 5: Sensibilidade da captação aos retornos - Varejo 

 

(*): nível de significância de 10%; (**): nível de significância de 5%; (***): nível de significância de 1%; em 

parênteses: erro-padrão robusto. Regressões FGLS com dados em painel ajustados para heterocedasticidade e 

autocorrelação. Exceção para a categoria multimercados, qual não apresentou autocorrelação dos resíduos. 

Renda Fixa Multimercados Ações

Rentt-1 0.0244*** 0.0062*** 0.0001***

(0.0009) (0.0003) (0.0000)

Capt Liqt-1 0.0660*** 0.1887*** -0.0133***

(0.0022) (0.0036) (0.0024)

ln(Pat. Liq.)t-1 0.0016*** -0.0036*** -0.0001

(0.0003) (0.0003) (0.0002)

Anos -0.0010*** 0.0001 0.0001***

(0.0001) (0.0001) (0.0000)

Tx. Adm. 0.0368 -0.1049*** -0.2570***

(0.0480) (0.0337) (0.0214)

Vl. Min. Aplic. Inicial 0.0001 -0.0007*** -0.0010***

(0.0002) (0.0002) (0.0001)

Constante -0.0528 0.0464 0.0019

(0.0043) (0.0056) (0.0032)

N° de Obs. 10316 13218 16606

N° de Grupos 254 480 460

Wald p-valor 0.0000 0.0000 0.0000



51 

Tabela 6: Sensibilidade da captação aos retornos – Private Banking 

 

(*): nível de significância de 10%; (**): nível de significância de 5%; (***): nível de significância de 1%; em 

parênteses: erro-padrão robusto. Regressões FGLS com dados em painel ajustados para heterocedasticidade e 

autocorrelação. Exceção para a categoria multimercados, qual não apresentou autocorrelação dos resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renda Fixa Multimercados Ações

Rentt-1 0.0140 0.0049*** 0.0002***

(0.0103) (0.0005) (0.0001)

Capt Liqt-1 -0.0453** 0.0102*** 0.3438***

(0.0226) (0.0014) (0.0054)

ln(Pat. Liq.)t-1 0.0032 0.0389*** 0.0049***

(0.0031) (0.0010) (0.0004)

Anos -0.0004 0.0040*** -0.0005***

(0.0008) (0.0005) (0.0001)

Tx. Adm. 1.2123 1.2349*** 0.1554***

(0.9302) (0.1223) (0.0437)

Vl. Min. Aplic. Inicial 0.0025 -0.0031*** -0.0016***

(0.0025) (0.0007) (0.0003)

Constante -0.1170 -0.7521 -0.0824

(0.0724) (0.0167) (0.0068)

N° de Obs. 3764 15774 6343

N° de Grupos 149 680 248

Wald p-valor 0.2154 0.0000 0.0000
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Tabela 7: Sensibilidade da captação aos retornos – Fundos de Pensão 

 

(*): nível de significância de 10%; (**): nível de significância de 5%; (***): nível de significância de 1%; em 

parênteses: erro-padrão robusto. Regressões FGLS com dados em painel ajustados para heterocedasticidade e 

autocorrelação. Exceção para a categoria multimercados, qual não apresentou autocorrelação dos resíduos. 

 

6.2. Análise da convexidade da relação fluxo-desempenho 
 

A segunda parte do trabalho se preocupou em verificar se a relação fluxo-desempenho se 

mostra convexa como em Chevalier & Ellison (1997), Sirri e Tufano (1998), Del Guercio & 

Tkac (2002) e Guterman (2009). Inicialmente, as regressões estimaram a relação convexa 

considerando o posicionamento em quintis do desempenho medido pela rentabilidade mensal 

dos fundos. Em seguida, as regressões utilizaram o quintil do retorno ajustado pelo risco, 

medido pelo Índice de Sharpe, como variável independente do modelo. O Índice de Sharpe foi 

medido em janela de 12 meses. 

 

Renda Fixa Multimercados Ações

Rentt-1 0.0026** 0.0033* -0.0009*

(0.0011) (0.0020) (0.0005)

Capt Liqt-1 -0.0484*** 0.1412*** 0.0312

(0.0111) (0.0149) (0.0304)

ln(Pat. Liq.)t-1 -0.0040*** -0.0013 0.0515***

(0.0014) (0.0011) (0.0031)

Anos -0.0012** -0.0002 -0.0073***

(0.0006) (0.0006) (0.0019)

Tx. Adm. 0.6528 -2.0679*** 1.5841***

(0.4427) (0.5967) (0.4290)

Vl. Min. Aplic. Inicial 0.0016*** -0.0002 0.0003

(0.0003) (0.0002) (0.0014)

Constante 0.0507 0.0194 -0.9653

(0.0281) (0.0207) (0.0609)

N° de Obs. 3732 5031 1613

N° de Grupos 148 206 92

Wald p-valor 0.0000 0.0000 0.0000
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Os fundos destinados a investidores de varejo apresentaram relação convexa em relação ao 

retorno para os fundos da categoria multimercados e ações, na qual os coeficientes estimados 

para a maioria dos quintis se mostraram estatisticamente significantes a 1%. A convexidade é 

ratificada ao utilizar o desempenho ajustado pelo risco.  

 

No entanto, esta relação não foi observada nos fundos da categoria renda fixa. Nesta, apesar 

da relação não ser convexa, o efeito na captação líquida do fundo se posicionar no 1º quintil 

de retorno se mostra mais acentuado do que nos demais quintis de retorno. Ou seja, embora a 

relação convexa seja observada somente nos fundos multimercados a ações, em todas as 

categorias os fundos dentre os 20% maiores retornos ajustados pelo risco em um mês 

apresentam captação líquida significativamente maior no período seguinte que a apresentada 

pelos demais fundos. Para os fundos de ações a relação convexa, embora exista, é pouco 

evidente para o desempenho relativo medido pela rentabilidade do fundo. Entretanto, quando 

o desempenho relativo é medido pelo retorno ajustado ao risco a relação convexa se manifesta 

de forma mais intensa. 

 

Para os fundos destinados a clientes do private banking, em nenhuma das categorias analisada 

é possível observar convexidade na relação fluxo-desempenho tanto para o desempenho 

relativo medido pela rentabilidade quanto no medido pelo retorno ajustado pelo risco. Na 

categoria Multimercados, considerando o desempenho relativo medido pela rentabilidade, o 

coeficiente para os fundos no quinto quintil, ou seja, aqueles com pior desempenho 

apresentaram o maior valor estimado. Este resultado indica um sinal contraditório ao valor 

esperado, sinalizando que este tipo de investidor procurou no período analisado, fundos com 

pior histórico de desempenho recente.  

 

A categoria ações, assim como nos multimercados, também obteve coeficiente estimado para 

o quinto quintil de retorno relativo elevado. Pode-se atribuir a este efeito, assim como Lynch 

& Musto (2003), à expectativa dos investidores de que fundos com desempenho insatisfatório 

terão sua gestão ou estratégia substituída no próximo período alterando, portanto, o retorno 

esperado. O retorno ponderado pelo risco indica reação semelhante. 
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Já para os fundos destinados aos clientes institucionais, a convexidade aparece somente na 

categoria renda fixa. Nesta, no entanto, o maior coeficiente foi estimado para o quarto quintil 

de retornos. Os fundos da categoria Multimercados apresentaram, assim como nos fundos 

destinados para investidores do private banking, sinal negativo no coeficiente estimado para o 

primeiro quintil de retornos, o que merece analise mais apurada e pode ser objeto de estudos 

posteriores.  

 

Já o desempenho ajustado pelo risco relativo mostrou pouca significância estatística em todas 

as categorias e não é possível perceber convexidade na relação fluxo desempenho para esta. 

 

Os resultados apresentados sinalizam uma maior reação a desempenho relativo entre as 

categorias de fundos para os investidores do varejo. Este efeito está em consonância com as 

conclusões apontadas por Lakonishok et al. (1992), Del Guercio & Tkac (2002), O’Connell & 

Teo (2009) e Edelen et al. (2010) ao observarem que investidores de varejo são mais 

suscetíveis a apresentar sentimentos do que os grandes investidores. Neste sentido, os 

investidores do segmento varejo parecem apresentar dissonância cognitiva, como apontado 

por Goetzmann e Peles (1997). Outra possível justificativa pode ser associada à tendência de 

investidores de varejo em manterem posições em investimentos com perdas em detrimento 

daqueles com ganhos, atribuída ao efeito disposição por Odean (1998), Feng e Seasholes 

(2005) e Dhar e Zhu (2006). 

  

No presente trabalho, contudo, é possível observar que, com a separação de investidores 

pessoas físicas entre os de menor e maior patrimônio, contra intuitivamente, os clientes do 

segmento de private banking apresentam comportamento mais próximo do de fundos de 

pensão do que de varejo. Uma possível justificativa para este fato pode residir na 

possibilidade desses investidores, por terem mais acesso a informação e maior capacidade de 

planejamento, manterem alocações que minimizem o risco e façam desinvestimento em 

posições vencedoras como forma de realização dos lucros. Estes resultados estão em linha 

com os apontados por Koestner et al. (2012) que sugerem que, embora o efeito disposição não 

desapareça com a experiência, os investidores aprendem com o excesso de confiança. 
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Tabela 8: Relação Convexa para Retornos – Varejo 

 

(*): nível de significância de 10%; (**): nível de significância de 5%; (***): nível de significância de 1%; em 

parênteses: erro-padrão robusto. Regressões FGLS com dados em painel ajustados para heterocedasticidade e 

autocorrelação. Exceção para a categoria multimercados, qual não apresentou autocorrelação dos resíduos. 

 

 

 

Renda Fixa Multimercados Ações

1° Quintil 0.0909*** 0.1459*** 0.0151*

(0.0103) (0.0059) (0.0086)

2° Quintil 0.0149*** 0.0065 0.0075

(0.0059) (0.0042) (0.0060)

3° Quintil 0.0328*** 0.0338*** 0.0115**

(0.0056) (0.0058) (0.0052)

4° Quintil 0.0065 0.0478*** -0.0185***

(0.0055) (0.0064) (0.0062)

5° Quintil 0.0033 0.0662*** -0.0004

(0.0081) (0.0082) (0.0082)

Capt Liqt-1 0.0680*** 0.1896*** 0.0014

(0.0078) (0.0026) (0.0059)

ln(Pat. Liq.)t-1 0.0007*** -0.0033*** 0.0006***

(0.0003) (0.0003) (0.0002)

Anos -0.0007*** 0.0003*** 0.0000

(0.0001) (0.0001) (0.0001)

Tx. Adm. -0.0621 0.0572* -0.1613***

(0.0571) (0.0329) (0.0304)

Vl. Min. Aplic. Inicial -0.0004** -0.0014*** -0.0009***

(0.0002) (0.0002) (0.0001)

Constante -0.0216 0.0228 -0.0114

(0.0054) (0.0059) (0.0048)

N° de Obs. 10316 13218 16606

N° de Grupos 254 480 460

Wald p-valor 0.0000 0.0000 0.0000
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Tabela 9: Relação Convexa para Retornos – Private Banking 

 

(*): nível de significância de 10%; (**): nível de significância de 5%; (***): nível de significância de 1%; em 

parênteses: erro-padrão robusto. Regressões FGLS com dados em painel ajustados para heterocedasticidade e 

autocorrelação. Exceção para a categoria multimercados, qual não apresentou autocorrelação dos resíduos. 

 

 

 

Renda Fixa Multimercados Ações

1° Quintil -0.0830* -0.1565*** 0.0167

(0.0507) (0.0343) (0.0207)

2° Quintil 0.0577** 0.0239 -0.0052

(0.0255) (0.0217) (0.0146)

3° Quintil 0.0074 -0.0158 0.0587***

(0.0199) (0.0209) (0.0134)

4° Quintil 0.0203 0.1172*** -0.0344***

(0.0219) (0.0223) (0.0140)

5° Quintil 0.0008 0.4116*** 0.0320*

(0.0397) (0.0351) (0.0192)

Capt Liqt-1 -0.0312 -0.0017*** 0.3596***

(0.0224) (0.0004) (0.0061)

ln(Pat. Liq.)t-1 0.0059** 0.0560*** 0.0087***

(0.0028) (0.0012) (0.0003)

Anos -0.0010* 0.0032*** -0.0010***

(0.0005) (0.0007) (0.0001)

Tx. Adm. 3.6445*** 1.8024*** 0.2955***

(0.6666) (0.1667) (0.0418)

Vl. Min. Aplic. Inicial 0.0018 -0.0175*** -0.0040***

(0.0023) (0.0010) (0.0004)

Constante -0.1595 -0.9858 -0.1328

(0.0703) (0.0250) (0.0067)

N° de Obs. 3764 15774 6343

N° de Grupos 149 680 248

Wald p-valor 0.0000 0.0000 0.0000
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Tabela 10: Relação Convexa para Retornos – Fundos de Pensão 

 

(*): nível de significância de 10%; (**): nível de significância de 5%; (***): nível de significância de 1%; em 

parênteses: erro-padrão robusto. Regressões FGLS com dados em painel ajustados para heterocedasticidade e 

autocorrelação. Exceção para a categoria multimercados, qual não apresentou autocorrelação dos resíduos. 

 

 

 

Renda Fixa Multimercados Ações

1° Quintil 0.0014 -0.0048 0.4392***

(0.0275) (0.0561) (0.1300)

2° Quintil -0.0019 -0.0049 -0.3394***

(0.0194) (0.0422) (0.0879)

3° Quintil -0.0003 0.0414 0.2711***

(0.0180) (0.0441) (0.0851)

4° Quintil 0.1464*** -0.0087 -0.0932

(0.0168) (0.0499) (0.0918)

5° Quintil -0.2028*** -0.0734 -0.0156

(0.0279) (0.0643) (0.1159)

Capt Liqt-1 -0.0459*** 0.1563*** -0.0443

(0.0131) (0.0155) (0.0393)

ln(Pat. Liq.)t-1 -0.0040*** 0.0008 0.0305***

(0.0013) (0.0016) (0.0063)

Anos 0.0003 -0.0004 -0.0052***

(0.0006) (0.0008) (0.0021)

Tx. Adm. 0.8546** -2.1677*** 3.5586***

(0.4243) (0.6706) (0.4980)

Vl. Min. Aplic. Inicial 0.0025*** -0.0001 -0.0071***

(0.0003) (0.0003) (0.0020)

Constante 0.0544 -0.0017 -0.5527

(0.0260) (0.0310) (0.1229)

N° de Obs. 3732 5044 1613

N° de Grupos 148 219 92

Wald p-valor 0.0000 0.0000 0.0000
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Tabela 11: Relação Convexa para desempenho ajustado pelo Risco – Varejo 

 

(*): nível de significância de 10%; (**): nível de significância de 5%; (***): nível de significância de 1%; em 

parênteses: erro-padrão robusto. Regressões FGLS com dados em painel ajustados para heterocedasticidade e 

autocorrelação. Exceção para a categoria multimercados, qual não apresentou autocorrelação dos resíduos. 

 

 

 

Renda Fixa Multimercados Ações

1° Quintil 0.0192 0.1315*** 0.0933***

(0.0134) (0.0133) (0.0072)

2° Quintil 0.0775*** 0.0727*** 0.0155***

(0.0077) (0.0087) (0.0045)

3° Quintil -0.0324*** 0.0395*** 0.0056

(0.0084) (0.0061) (0.0043)

4° Quintil 0.0244*** 0.0480*** 0.0219***

(0.0086) (0.0083) (0.0046)

5° Quintil -0.0634*** -0.0352*** -0.0789***

(0.0104) (0.0107) (0.0092)

Capt Liqt-1 0.0316*** 0.1756*** 0.0001

(0.0045) (0.0026) (0.0013)

ln(Pat. Liq.)t-1 0.0005 -0.0033*** -0.0001

(0.0003) (0.0003) (0.0002)

Anos -0.0009*** 0.0009*** -0.0001

(0.0001) (0.0001) (0.0001)

Tx. Adm. -0.2556 -0.0061 0.0364

(0.0544) (0.0316) (0.0237)

Vl. Min. Aplic. Inicial 0.0001 -0.0019*** -0.0013***

(0.0002) (0.0001) (0.0001)

Constante -0.0017 0.0402 0.0074

(0.0056) (0.0054) (0.0034)

N° de Obs. 9979 12040 13552

N° de Grupos 245 437 375

Wald p-valor 0.0000 0.0000 0.0000
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Tabela 12: Relação Convexa para desempenho ajustado pelo Risco – Private Banking 

 

(*): nível de significância de 10%; (**): nível de significância de 5%; (***): nível de significância de 1%; em 

parênteses: erro-padrão robusto. Regressões FGLS com dados em painel ajustados para heterocedasticidade e 

autocorrelação. Exceção para a categoria multimercados, qual não apresentou autocorrelação dos resíduos. 

 

 

 

Renda Fixa Multimercados Ações

1° Quintil 0.0198 0.0022 0.0352*

(0.0652) (0.0286) (0.0203)

2° Quintil -0.0949* 0.0681*** 0.0568***

(0.0521) (0.0171) (0.0151)

3° Quintil 0.1167** 0.0769*** 0.0237*

(0.0488) (0.0177) (0.0138)

4° Quintil -0.0317 0.0171 0.0333**

(0.0522) (0.0241) (0.0137)

5° Quintil 0.0585 0.3386*** 0.0296

(0.0777) (0.0470) (0.0196)

Capt Liqt-1 -0.0684*** -0.0021 0.2839***

(0.0237) (0.0022) (0.0119)

ln(Pat. Liq.)t-1 0.0044 0.0025 0.0027***

(0.0032) (0.0020) (0.0005)

Anos -0.0002 0.0002 -0.0008***

(0.0007) (0.0006) (0.0001)

Tx. Adm. 1.1899 -0.2332* 0.0287

(1.0354) (0.1375) (0.0528)

Vl. Min. Aplic. Inicial 0.0024 -0.0026** -0.0023***

(0.0026) (0.0013) (0.0005)

Constante -0.1398 -0.1226 -0.0442

(0.0786) (0.0399) (0.0099)

N° de Obs. 3235 14280 6210

N° de Grupos 128 614 243

Wald p-valor 0.0815 0.0000 0.0000
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Tabela 13: Relação Convexa para desempenho ajustado pelo Risco – Fundos de Pensão 

 

(*): nível de significância de 10%; (**): nível de significância de 5%; (***): nível de significância de 1%; em 

parênteses: erro-padrão robusto. Regressões FGLS com dados em painel ajustados para heterocedasticidade e 

autocorrelação. Exceção para a categoria multimercados, qual não apresentou autocorrelação dos resíduos. 

 

  

Renda Fixa Multimercados Ações

1° Quintil 0.0237 0.0180 0.1142

(0.0373) (0.0534) (0.1662)

2° Quintil -0.0139 -0.0191 0.0595

(0.0273) (0.0390) (0.1397)

3° Quintil 0.0239 0.0644 0.0896

(0.0237) (0.0399) (0.1272)

4° Quintil -0.0036 -0.0363 -0.0789

(0.0257) (0.0347) (0.1104)

5° Quintil 0.1313** 0.2103*** 0.0590

(0.0544) (0.0492) (0.1369)

Capt Liqt-1 -0.0400*** 0.1392*** -0.0066

(0.0142) (0.0168) (0.0343)

ln(Pat. Liq.)t-1 -0.0031** -0.0003 0.0175***

(0.0016) (0.0016) (0.0071)

Anos -0.0027*** -0.0006 -0.0065***

(0.0007) (0.0007) (0.0026)

Tx. Adm. 0.4938 -1.2881** 1.8191***

(0.6030) (0.6657) (0.6923)

Vl. Min. Aplic. Inicial 0.0005 -0.0002 -0.0021

(0.0004) (0.0003) (0.0022)

Constante 0.0293 -0.0310 -0.3390

(0.0328) (0.0310) (0.1341)

N° de Obs. 3399 4925 1463

N° de Grupos 134 213 83

Wald p-valor 0.0000 0.0000 0.0054
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7. Conclusões 

 

O objetivo deste trabalho foi identificar a sensibilidade da captação líquida mensal ao 

desempenho recente, ajustado ou ao risco, dos fundos de investimento das categorias renda 

fixa, multimercados e ações, destinados a investidores institucionais e pessoas físicas 

atendidas pelos segmentos do varejo e private banking. Adicionalmente aos testes de 

sensibilidade foram feitos testes para verificar se existe assimetria nesta relação, mais 

precisamente se a relação se dá de forma convexa. 

 

Foram utilizados dados mensais de fundos de investimento brasileiros no período 

compreendido entre 2008 e 2012. É importante destacar a base de dados utilizada, pois 

permitiu observar comportamentos distintos entre os tipos de investidores analisados. 

Segundo nosso melhor conhecimento, nenhum estudo no Brasil aborda a reação de diferentes 

tipos de investidores ao histórico recente de desempenho dos fundos. 

 

Os resultados alcançados estão em consonância com trabalhos consagrados sobre o tema 

como Ippolito (1992), Gruber (1996), Sirri & Tufano (1998) e Guterman (2009). Primeiro, foi 

constatado coeficiente positivo para retorno nas três categorias de fundos analisadas 

independente do tipo de investidor ao qual o fundo se destina, com exceção dos fundos de 

ações destinados ao segmento institucional. Este, no entanto, se mostrou positivo para 

variável de retorno ajustada pelo risco. Em seguida, os testes para assimetria da relação fluxo-

desempenho indicaram convexidade nas categorias multimercados e ações para investidores 

do varejo tanto para variável de retorno quanto para desempenho ajustado ao risco. No último, 

sobretudo a convexidade se mostrou de forma mais intensa. Para os investidores do private 

banking não foi verificada a convexidade em nenhuma das categorias de fundos e para os 

investidores institucionais, somente na categoria renda fixa. 

 

Em suma, os resultados apresentados sinalizam uma maior reação a desempenho relativo 

entre as categorias de fundos para os investidores do varejo. Este efeito corrobora com as 

conclusões apontadas por Lakonishok et al. (1992), Del Guercio & Tkac (2002), O’Connell & 

Teo (2009) e Edelen et al. (2010) ao observarem que investidores de varejo são mais 

suscetíveis a apresentar sentimentos do que os grandes investidores. Os investidores do 
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segmento varejo parecem apresentar dissonância cognitiva, como apontado por Goetzmann e 

Peles (1997). Outra possível justificativa pode ser associada à tendência de investidores de 

varejo em manterem posições em investimentos com perdas em detrimento daqueles com 

ganhos, atribuída ao efeito disposição por Odean (1998), Feng e Seasholes (2005) e Dhar e 

Zhu (2006). 

 

A metodologia utilizada foi baseada em trabalhos como Sirri & Tufano (1998) e Bardella 

(2009) e a modelagem econométrica utilizou dados em painel com regressão por FGLS com 

tratamento para heterocedasticidade e autocorrelação, quando necessário. Variáveis de 

controle foram utilizadas para eliminar eventuais distorções nos resultados causados por 

efeitos exógenos. Embora as variáveis utilizadas sejam largamente encontradas na literatura, 

outros efeitos não tratados, como efeito manada, marketing, tributação, bem como variáveis 

macroeconômicas podem influenciar os resultados deste trabalho, caracterizando como uma 

limitação do estudo. 

 

Outra limitação se refere à base de dados utilizada. Neste trabalho foram utilizados dados 

agregados de movimentação de três tipos de investidores distintos nos fundos de investimento 

que podem ser influenciados por grandes movimentações individuais sem, contudo, capturar o 

fluxo de recursos do investidor médio. Uma forma de resolver este problema é a utilização de 

base de dados capaz de identificar movimentações de investidores isoladamente. 

 

Por fim, como sugestão para futuros trabalhos na área, além da utilização de base de dados 

capaz de identificar cada investidor individualmente, recomendamos estudos voltados para 

avaliar como as conclusões desse trabalho podem impactar a dinâmica de distribuição de 

produtos de investimento no Brasil. 
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ANEXOS 

 

Tabela 14: Testes dos estimadores das regressões - rentabilidade 

 

 

Tabela 15: Testes dos estimadores das regressões – desempenho ponderado pelo risco 

 

Chow (teste F) LM Breusch-Pagan Hausman Wald Modificado Wooldridge

Renda Fixa F(258, 10056) = 2.33 chibar2(01) = 13.74 chi2(6) = 75.52 chi2 (259) = 1.9e+09 F( 1, 242) = 129.204

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.0001 Prob>chi2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0000

Multimercado F(525, 12732) = 5.21 chibar2(01) = 68.68 chi2(6) = 55.88 chi2 (526) = 1.3e+31 F( 1, 426) = 89.952

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0000

Ações F(474, 16140) = 12.41 chibar2(01) = 29.98 chi2(6) = 29.27 chi2 (281) = 4.0e+31 F( 1, 426) = 65.641

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0000

Renda Fixa F(159, 3609) = 2.35 chibar2(01) = 8.33 chi2(6) = 109.78 chi2 (160) = 1.4e+08 F( 1, 139) = 17.927

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.0019 Prob>chi2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0000

Multimercado F(762, 15088) = 2.17 chibar2(01) = 2.12 chi2(6) = 4.99 chi2 (763) = 6.5e+31 F( 1, 622) = 6.817

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.0729 Prob>chi2 = 0.5457 Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0092

Ações F(280, 6089) = 10.45 chibar2(01) = 6.11 chi2(6) = 111.33 chi2 (281) = 2.7e+35 F( 1, 223) = 21.272

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.0067 Prob>chi2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0000

Renda Fixa F(162, 3578) = 10.36 chibar2(01) = 8.70 chi2(6) = 3.93 chi2 (163) = 4.6e+10 F( 1, 136) = 44.834

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.0016 Prob>chi2 = 0.6866 Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0000

Multimercado F(218, 4819) = 7.69 chibar2(01) = 0.10 chi2(6) = -183.43 chi2 (219) = 8.7e+09 F( 1, 181) = 0.708

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.3742 Prob>chi2 = - Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.4013

Ações F(109, 1515) = 41.80 chibar2(01) = 0.32 chi2(6) = -5.04 chi2 (110) = 3.8e+33 F( 1, 67) = 118.639

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.2849 Prob>chi2 = - Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0000

Fundo de 
Pensão

Varejo

Private 
Banking

Chow (teste F) LM Breusch-Pagan Hausman Wald Modificad o Wooldridge

Renda Fixa F(258, 10056) = 2.35 chibar2(01) = 15.05 chi2(5) = 76.81 chi2 (259) = 5.3e+08 F( 1, 242) = 127.089

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.0001 Prob>chi2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0000

Multimercado F(525, 12730) = 5.25 chibar2(01) = 74.49 chi2(6) = 56.85 chi2 (526) = 1.3e+31 F( 1, 426) = 89.100

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0000

Ações F(474, 16140) = 12.45 chibar2(01) = 24.27 chi2(5) = 38.47 chi2 (475) = 1.7e+31 F( 1, 426) = 62.416

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0000

Renda Fixa F(159, 3609) = 2.24 chibar2(01) = 5.25 chi2(5) = 104.91 chi2 (160) = 2.1e+11 F( 1, 139) = 17.160

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.0110 Prob>chi2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0001

Multimercado F(760, 15084) = 2.18 chibar2(01) = 2.20 chi2(6) = 4.42 chi2 (761) = 7.9e+31 F( 1, 621) = 6.778

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.0688 Prob>chi2 = 0.6202 Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0094

Ações F(280, 6081) = 10.42 chibar2(01) = 5.36 chi2(6) = 111.29 chi2 (281) = 6.4e+34 F( 1, 223) = 18.002

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.0103 Prob>chi2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0000

Renda Fixa F(162, 3578) = 10.38 chibar2(01) = 9.33 chi2(5) = 5.54 chi2 (163) = 1.3e+10 F( 1, 136) = 45.124

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.0011 Prob>chi2 = 0.3532 Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0000

Multimercado F(218, 4816) = 7.58 chibar2(01) = 0.14 chi2(5) = 32.03 chi2 (219) = 2.4e+11 F( 1, 181) = 0.693

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.3563 Prob>chi2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.4062

Ações F(109, 1515) = 41.67 chibar2(01) = 0.27 chi2(5) = -8.33 chi2 (110) = 1.2e+30 F( 1, 67) = 118.508

Prob > F = 0.0000 Prob > chibar2 = 0.3024 Prob>chi2 = - Prob>chi2 = 0.0000 Prob > F = 0.0000

Fundo de 
Pensão

Varejo

Private 
Banking
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Tabela 16: Sensibilidade da captação a índice de desempenho - Varejo 

 

(*): nível de significância de 10%; (**): nível de significância de 5%; (***): nível de significância de 1%; em 

parênteses: erro-padrão robusto. Regressões FGLS com dados em painel ajustados para heterocedasticidade e 

autocorrelação. Exceção para a categoria multimercados, qual não apresentou autocorrelação dos resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renda Fixa Multimercados Ações

Rentt-1 0.0000 0.0017*** 0.0032***

(0.0000) (0.0001) (0.0003)

Capt Liqt-1 0.0460*** 0.1873*** 0.0013

(0.0010) (0.0037) (0.0062)

ln(Pat. Liq.)t-1 0.0008*** -0.0031*** 0.0002

(0.0003) (0.0003) (0.0003)

Anos -0.0013*** 0.0002 0.0000

(0.0001) (0.0001) (0.0001)

Tx. Adm. -0.2355*** -0.1132*** -0.1896***

(0.0489) (0.0297) (0.0300)

Vl. Min. Aplic. Inicial 0.0000 -0.0010*** -0.0013***

(0.0001) (0.0002) (0.0001)

Constante -0.0113 0.0458 -0.0011

(0.0046) (0.0054) (0.0058)

N° de Obs. 9979 12040 13552

N° de Grupos 245 437 375

Wald p-valor 0.0000 0.0000 0.0000
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Tabela 17: Sensibilidade da captação a índice de desempenho – Private Banking 

 

(*): nível de significância de 10%; (**): nível de significância de 5%; (***): nível de significância de 1%; em 

parênteses: erro-padrão robusto. Regressões FGLS com dados em painel ajustados para heterocedasticidade e 

autocorrelação. Exceção para a categoria multimercados, qual não apresentou autocorrelação dos resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renda Fixa Multimercados Ações

Rentt-1 0.0001 0.0071*** 0.0056***

(0.0002) (0.0004) (0.0003)

Capt Liqt-1 -0.0600*** 0.0056*** 0.3211***

(0.0209) (0.0016) (0.0093)

ln(Pat. Liq.)t-1 0.0052* 0.0316*** 0.0083***

(0.0029) (0.0010) (0.0003)

Anos -0.0006 0.0031*** -0.0008***

(0.0005) (0.0005) (0.0001)

Tx. Adm. 1.7151** -0.1750 0.4422***

(0.8332) (0.1159) (0.0433)

Vl. Min. Aplic. Inicial 0.0010 -0.0045*** -0.0030***

(0.0023) (0.0008) (0.0004)

Constante -0.1254 -0.5573 -0.1341

(0.0737) (0.0191) (0.0054)

N° de Obs. 3235 14280 6210

N° de Grupos 128 614 243

Wald p-valor 0.0415 0.0000 0.0000
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Tabela 18: Sensibilidade da captação a índice de desempenho – Fundo de Pensão 

 

(*): nível de significância de 10%; (**): nível de significância de 5%; (***): nível de significância de 1%; em 

parênteses: erro-padrão robusto. Regressões FGLS com dados em painel ajustados para heterocedasticidade e 

autocorrelação. Exceção para a categoria multimercados, qual não apresentou autocorrelação dos resíduos. 

 

Renda Fixa Multimercados Ações

Rentt-1 0.0001 0.0001 0.0009***

(0.0001) (0.0002) (0.0002)

Capt Liqt-1 -0.0502*** 0.1301*** -0.0176

(0.0114) (0.0138) (0.0277)

ln(Pat. Liq.)t-1 -0.0024* -0.0009 0.0173***

(0.0014) (0.0010) (0.0055)

Anos -0.0021*** -0.0002 -0.0073***

(0.0006) (0.0005) (0.0020)

Tx. Adm. 0.3862 -2.1310*** 1.0299**

(0.4602) (0.5699) (0.4326)

Vl. Min. Aplic. Inicial 0.0006* -0.0002 -0.0001

(0.0003) (0.0002) (0.0020)

Constante 0.0369 0.0151 -0.3280

(0.0276) (0.0182) (0.1079)

N° de Obs. 3399 4925 1463

N° de Grupos 134 213 83

Wald p-valor 0.0000 0.0000 0.0000


