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     RESUMO 

 

A relação entre captação e desempenho é muito estudada na literatura brasileira de 

fundos. Os artigos sobre o tema atestam que os investidores tomam suas decisões 

de investimentos baseados no desempenho recente dos fundos, aplicando mais em 

fundos com bom desempenho recente do que em fundos que rendem abaixo da 

média de mercado. Esse trabalho dedica-se a, mais do que investigar a relação 

entre captação e desempenho de fundos de investimentos no Brasil, aprofundar o 

estudo no tocante ao prazo de retorno mais considerado pelos investidores ao 

escolherem em qual fundo investir. O resultado alcançado através de nossas 

regressões em painel com efeito fixo de tempo é de que os prazos com maior 

representatividade na escolha do investidor são as janelas de um até seis meses e 

de seis meses até um ano de histórico. Prazos maiores têm a mesma relação 

positiva, mas caem consideravelmente. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: captação, desempenho recente e prazos mais representativos na 

escolha do investidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The relationship between investment fund raising and performance are very common 

in the literature of Brazilian funds, and papers shown that investors make their 

investment decisions based on the recent performance of the funds, applying more in 

funds with good recent performance than funds that yield below the market 

average.This work is dedicated to, more than investigate the uptake ratio and 

performance of investment funds in Brazil, further study regarding the payback period 

longer considered by investors when choosing products to invest, that is, if you are 

already documented the literature that this behavior exists, we want to know: what is 

the exact performance period more analyzed by investors when choosing your 

funds? The results achieved through regression on panel with fixed time effect model 

is that the deadlines that have greater representation in the investor's choice are the 

windows from one month up to six months and from six months up to one year 

history, longer terms have the same positive relationship but fall considerably. 

 

 

 

 

 

 

Key-word: fund raising, performance, recent performance and deadlines that have 

greater representation in the investor's choice 
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1. Introdução  

A tomada de decisão dos investidores no Brasil tem suscitado uma série de estudos 

que relacionam a captação de fundos de investimento com seu desempenho, 

principalmente com relação aos mais voláteis, como os de ações e multimercado. 

Com a queda do juro real no Brasil na última década, esse debate ficou mais 

frequente no mundo acadêmico. A discussão no Brasil é mais recente, no artigo de 

BARDELLA (2009) essa relação é estudada para o universo de fundos 

multimercado, já KUTCHUKIAN (2010) foca sua análise dividindo a amostra entre 

pobres e ricos e por fim, CAMILO (2012) estuda vieses comportamentais para 

fundos de ações. Em economias desenvolvidas essa discussão é mais antiga. 

Artigos de IPPOLITO (1992), SIRRI & TUFANO (1998) e GRUBER (1996), já 

abordavam essa relação.  

Além de atestar que investidores são sensíveis às taxas, o artigo de SIRRI & 

TUFANO (1998) mostra que eles procuram fundos com os maiores retornos 

recentes, portanto conclui-se que exista uma relação convexa entre desempenho e 

captação. Tal fato não surpreende, porém a novidade é que a captação é muito 

maior em fundos com desempenho recente acima da média, mas pouco menor em 

fundos de baixa performance. Uma das razões para isso são os custos de transação 

que os investidores têm ao resgatar de um produto e aplicar em outro. Portanto, 

como afirma IPPOLITO (1992), os investidores não aplicam necessariamente no 

fundo de melhor performance, mas recursos novos naquele de melhor performance 

que eles já possuem em sua carteira, evitando assim custos de transação. 

Os fluxos estão diretamente relacionados, além da performance, com a divulgação 

de mídia do produto e a consequente diminuição do custo de procura que o 

investidor tem ao se informar sobre o fundo, tornando sua decisão mais rápida.  

No contexto das razões que fazem um investidor aplicar em um fundo, este trabalho 

pretende uma abordagem um pouco diferente dos artigos citados. A hipótese que 

queremos testar é a de se o intervalo de rentabilidade que gera mais resultado na 

captação líquida do produto é de seis meses, um ano ou mais. Os artigos citados 

falam apenas de “desempenho recente”, mas não chegam ao exato período mais 

relevante. 

Para a área comercial de bancos de investimento e gestoras independentes, saber 

qual a periodicidade de desempenho acima da média é mais relevante na decisão 

do investidor é extremamente importante para os esforços de mídia e concentração 

de força de vendas no produto estudado. É essa abordagem inovadora em estudos 

brasileiros que motivou esse trabalho. 

 



13 
 

Esse trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro, contextualizam-se 

os estudos de relação entre captação e desempenho no Brasil e no mundo, justifica-

se o porquê do objetivo escolhido e como ele pode impactar na tomada de decisão 

dos executivos na indústria de fundos no Brasil e, por fim, descreve-se brevemente 

sua estrutura. Na sequência, é feita uma revisão da literatura e descrição do 

panorama do mercado brasileiro, com os resumos dos principais “players” e 

números do mercado. Por último, o trabalho mostra a metodologia implementada, 

descrevendo a base de dados, as regras de divulgação do desempenho dos fundos 

impostas pela CVM e, finalmente, as conclusões finais. 
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2. Revisão Bibliográfica 

No mundo, é notória a quantidade de artigos que abordam esse tema. Segundo 

BODIE,KANE e MARCUS (2002) isso se deve ao fato de este ser o mais importante 

instrumento financeiro para alocação de recursos. Aqui no Brasil, são muitos os 

artigos que tratam da indústria de fundos, afinal esse é um mercado que terminou o 

ano de 2013 com R$ 2,5 trilhões sob gestão, segundo a ANBIMA (Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). 

Com a inegável queda na taxa de juros real dos últimos anos, desde o início do 

governo Lula, em 2003, os investidores têm ficado mais atentos e buscado cada vez 

mais informação sobre as melhores alternativas de investimento. Nesse âmbito, 

começaram a surgir muitos artigos no Brasil abordando a psicologia do investidor ao 

escolherem fundos de investimento. 

Começando nossa análise pelos trabalhos nacionais no artigo de KUTCHUKIAN 

(2010), foi estudado o efeito manada, e os investidores foram separados em grupos 

(ricos e pobres). O estudo encontrou forte relação desse efeito, mas de forma 

heterogênea, variando conforme o porte do investidor, o tipo de fundo e a época 

estudada, ou seja, o investidor é influenciado por decisões de outros investidores. 

O trabalho de CAMILO (2012) buscou encontrar evidências de vieses 

comportamentais para fundos de ações no Brasil, e o viés de representatividade foi 

o mais forte. O artigo conclui que a mensagem obrigatoriamente imposta pela CVM 

de que “desempenho passado não é garantia de desempenho futuro” parece ser 

ignorada pelos investidores ao tomarem suas decisões de alocação. 

Já no trabalho de BARDELLA (2009), a relação entre captação e desempenho é 

focada nos fundos multimercado brasileiros. A relação encontrada também é 

convexa, com investidores baseando sua decisão em desempenho passado, mas 

aplicando desproporcionalmente mais recursos em fundos de melhor desempenho 

recente. 

Outra abordagem complementar é a de GOMES (2014), que estuda essa mesma 

relação mas investigando o comportamento especificamente de pessoas físicas e 

investidores institucionais. Os resultados encontrados sugerem a mesma relação 

dos demais estudos para investidores no varejo em fundos de ações e 

multimercado. Já para investidores institucionais, a relação é encontrada em fundos 

de renda fixa. Porém, no varejo de renda fixa e institucionais para multimercado e 

ações, não foi encontrada a mesma relação. 

 

 



15 
 

 

Analisando os artigos internacionais mais citados sobre o tema está o trabalho de 

SIRRI & TUFANO (1998), no qual são estudados os fluxos de aplicações e resgates 

de 143 fundos mútuos de 1965 até 1984. Os autores concluíram que os investidores 

baseiam suas decisões de compra em desempenho passado, mas de forma 

assimétrica, investindo mais em fundos com bom desempenho recente. O trabalho 

conclui também que os investidores são sensíveis às taxas, ou seja, quanto 

menores as taxas cobradas, maior o índice de crescimento do patrimônio líquido do 

fundo. O custo de procura também é um determinante fator de decisão, por isso 

fundos com maior exposição de mídia têm custos de procura menor e, 

consequentemente, captações maiores. 

O trabalho de GRUBER (1996) tenta explicar por que os investidores continuam 

aplicando em fundos mútuos de performance menor do que fundos passivos 

indexados. Conclui-se que uma possível explicação é a de que os fundos são 

comprados e vendidos pelo “net asset value”. Portanto, ao aplicar em um fundo com 

preço justo de seus ativos, o investidor pode adquirir esta habilidade de gestão sem 

pagar nada. Gruber separa os investidores em dois grupos, os sofisticados, que são 

os que aplicam seus recursos em fundos com melhor desempenho recente, e não 

sofisticados, que baseiam sua decisão em propagandas ou recomendações. 

Já o trabalho de IPPOLITO (1992) foi um dos primeiros a analisar a relação entre a 

performance do fundo e sua captação líquida. Ele analisou 143 fundos no período de 

1965 até 1984. Esses fundos eram responsáveis por 80% dos ativos no mercado 

americano em 1965. O autor evidencia uma relação convexa entre captação e 

retorno, porém esse efeito é minimizado ao se alongar o prazo. Essa relação se dá 

em função dos custos de transacionar recursos de um fundo para o outro. O autor 

conclui que os poupadores aumentam suas chances de obter boa rentabilidade ao 

aplicarem em fundos que possuem boa rentabilidade passada. Também se encontra 

uma correlação entre retornos de períodos consecutivos, portanto os investidores 

estariam sendo racionais ao fazerem suas escolhas baseados no desempenho 

passado. 

Por fim, no artigo de CHEVALIER & ELLISON (1997), foram analisados fundos de 

ações no intervalo entre 1982 e 1992, e encontra-se também uma relação convexa 

entre captação e retorno. O foco do artigo é a análise do conflito de agência que 

existe entre os investidores e os gestores dos fundos: se por um lado os investidores 

querem maximizar seus retornos, por outro os gestores querem maximizar seus 

lucros.  
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3. A Indústria de Fundos no Brasil 

 

3.1 - Resumo do Mercado 

A indústria de fundos no Brasil fechou o ano de 2013 com 14.097 fundos e R$ 2,478 

trilhões sob gestão. O crescimento anualizado desde 1993 é de 14% contra um 

crescimento anualizado do PIB de 2,98% no mesmo período. Além desse pujante 

crescimento, essa indústria é extremamente importante para a gestão da política 

monetária, pois, segundo o anuário da ANBIMA e da FGV 2014, é credora de 66% 

da dívida pública brasileira. 

No Brasil, ela é regulada pela autarquia CVM através da Instrução 409 de 18 de 

agosto de 2004, que rege a administração, constituição, divulgação e o 

funcionamento dos fundos. Para promover as melhores práticas, a ANBIMA lançou 

em 2000 o código de auto regulação que tem adesão voluntária para não 

associados. 

Embora a atividade de gestão seja feita também por empresas independentes, no 

Brasil, o mercado ainda é muito concentrado. Como podemos ver na Tabela 1, os 

dez maiores gestores brasileiros concentram mais de 76% dos recursos totais, ao 

passo que nos EUA metade dos recursos está nas mãos dos independentes. 

 

 

Tabela 1: Os dez maiores gestores do Brasil - Maio de 2014 

 

Ordem  Gestor  Total  ( R$ Milhões )  % 

1  BB DTVM S.A  516.095,00 21,22% 
2  ITAU UNIBANCO SA  365.128,50 15,02% 
3  BRADESCO  312.080,20 12,83% 
4  CAIXA  181.649,80 7,47% 
5  BANCO SANTANDER (BRASIL) SA  132.447,90 5,45% 
6  BTG PACTUAL  125.878,30 5,18% 
7  HSBC  89.738,30 3,69% 

8 
 CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO 

COR VAL S.A  57.827,20 2,38% 
9  J SAFRA ASSET MANAGEMENT  36.311,00 1,49% 

10  VOTORANTIM ASSET  35.180,50 1,45% 
TOTAL 

  
76,17% 
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3.2 - Divulgação de informações de rentabilidade 

No Brasil, os históricos de retorno dos fundos são divulgados através de um 

documento chamado de lâmina. Segundo a instrução número 409 da CVM, artigo 

73, esse material de divulgação não pode estar em desacordo com o prospecto, 

regulamento ou qualquer outro documento protocolado na CVM, estando sujeito à 

retificações e esclarecimentos.  

A lâmina é divulgada mensalmente pelo administrador do fundo. Porém, qualquer 

divulgação de informação sobre os resultados só pode ser feita após seis meses da 

data da primeira cota do fundo.  

Segundo a mesma instrução citada anteriormente, a CVM faz algumas outras 

exigências, a saber: 

I. O documento deve conter a data de início do funcionamento do fundo;  

II. Remeter mensalmente ao cotista relatório com saldo e valor da cota no início 

e fim de cada período, rentabilidade auferida e data de emissão do extrato; 

III. Divulgar taxa de administração e performance, bem como, se houver, 

classificação de risco mais recente; 

IV. Contemplar a rentabilidade mensal e a rentabilidade acumulada nos últimos 

12 meses; 

V. Ser acompanhada do valor de patrimônio líquido médio mensal dos últimos 

12 meses ou desde a sua constituição caso seja mais recente; 

VI. A rentabilidade deverá ser acompanhada de comparação, no mesmo período, 

com índice de mercado compatível com a política de investimento do fundo, 

mais conhecido como benchmark de mercado (CDI, IBOVESPA etc.). 

Embora não seja obrigatória, é praxe no mercado brasileiro a divulgação de um 

documento chamado carta mensal. Algumas gestoras costumam divulgá-la 

trimestralmente. Nesse relatório, o gestor explica o racional de cada posição do 

fundo, além de fazer um resumo macroeconômico geralmente separado entre Brasil, 

Europa, EUA e China. 

É incomum encontrar investidores que acompanham diariamente ou semanalmente 

o desempenho do fundo e, quando o fazem, é ainda mais raro encontrar investidores 

que façam a conta com relação à data exata de sua aplicação, pois existem casos 

nos quais o fundo está com boa performance no ano, mas o retorno para o 

investidor está abaixo do benchmark considerando a exata data de sua aplicação. 
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Com relação à janela de tempo a ser estudada, os trabalhos se dividem em períodos 

de cinco, dez e 20 anos. Por exemplo, CHEVALIER & ELLISON (1997) e LYNCH & 

MUSTO (2003) analisaram período de dez anos de dados. Outros, como IPPOLITO 

(1992), SIRRI & TUFANO (1998) e ZHENG (1999) analisam período de 20 anos. 

Contudo, neste trabalho será estudada a relação entre captação e retorno no 

período compreendido entre dezembro de 2008 e abril de 2014 com dados de 

aplicação e resgate mensal, comparados aos retornos acumulados desde o mês 

imediatamente anterior até os 24 meses precedentes. 
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4. Metodologia 

 

4.1 – Definição da Base de Dados 

Foram coletados dados mensais dos fundos de investimentos multimercado e ações 

em um total de 13.058 separados da seguinte forma: 

 

Tabela 2: Fundos da base sem cortes por número de cotistas 

Tipo de Fundo                                               Contagem 

Ações Dividendos 781 

Ações Ibovespa Indexado  112 

Ações Livre 3531 

Ações Small Caps 353 

Ibovespa Ativo 2736 

IBRX Ativo 435 

MM Long&Short Direcional 736 

MM Long&Short Neutro 715 

MM Estratégia Específica 544 

MM Juros e Moedas 687 

MM Macro 2428 

Total Geral 13058 

 

Porém, a fim de evitar dupla contagem que costumam aparecer em fundos de 

fundos ( FIC`s ) restringimos o número mínimo de cotistas 50 deixando nossa base 

com os seguintes números totalizando 790 fundos. 

Tabela 3: Fundos da base com cortes por número de cotistas 

Tipos de Fundo                                       Contagem 

Ações Dividendos 40 

Ações Ibovespa Indexado  8 

Ações Livre 272 

Ações Small Caps 17 

Ibovespa Ativo 124 

IBRX Ativo 22 

MM Long&Short Direcional 44 

MM Long&Short Neutro 43 

MM Estratégia Específica 52 

mmmacro 122 

MM Juros e Moedas 46 

Total Geral 790 
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Para cada fundo de investimento da nossa base foram retiradas as seguintes 

informações: 

a) Nome do fundo 

b) CNPJ 

c) Data – Último dia útil de cada mês pesquisado 

d) Patrimônio Líquido 

e) Total de aplicação no mês analisado 

f) Total de resgate no mês analisado 

g) Retorno nominal no mês analisado 

h) Número de cotistas 

A base de dados foi retirada do sistema Quantum Axis. Optamos por excluir os 

fundos que possuem menos de 50 cotistas, e o total ficou com 25.712 observações 

e 790 fundos de investimento. Foram coletados dados de fundos multimercado 

desde dezembro de 2008 até abril de 2014. Dentro desse universo os tipos de 

fundos escolhidos para a base de multimercados, segundo a ANBIMA, foram os 

seguintes: Multimercado Macro, Multimercado Juros e Moedas, Multimercado 

Estratégia Específica, Multimercado Long & Short Neutro e Long & Short Direcional. 

Para a categoria de ações e com critérios da mesma entidade foram coletados: 

Ações IBOVESPA Indexado, Ações IBOVESPA Ativo, Ações IBRX Indexado, Ações 

IBRX Ativo, Ações Small Caps, Ações Dividendos e Ações Livrem. Excluímos Ações 

Setoriais, Ações FMP-FGTS, Ações Sustentabilidade/Governança e Fundos 

Fechados de Ações por se tratarem de estratégias mais específicas e que podem ter 

o racional de movimentação baseado em outros motivos que não exclusivamente o 

desempenho. 
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Figura 1: Tipos de Fundo da base de dados 

      

                          Fonte: elaborado pelo autor 

Já o período dos dados coletados se concentra nos últimos anos, como mostra a 

figura seguinte:  

Figura 2: Proporção do período de observação da base de dados 

 

          Fonte: elaborado pelo autor 
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No que tange aos dados estatísticos e as informações de patrimônio líquido dos 

fundos com as restrições de cotistas já mencionadas anteriormente a base dados 

possui os seguintes dados: 

 

Tabela 4: Resumo da base de dados com restrições de cotistas 

 

         

No Brasil a maioria dos gestores usa a estrutura de master-feeder, que consiste na 

centralização da gestão em um só fundo. Entretanto, as captações e resgates dos 

clientes finais são feitas através de outros fundos que, por sua vez, aplicam no fundo 

master. Além de facilitar a gestão isso abre espaço para que os bancos criem 

diferentes produtos com taxas de administração distintas e entradas mínima maiores 

ou menores, de acordo com o perfil do investidor daquela plataforma. Considerando 

esse aspecto, resolvemos excluir da nossa base os fundos com menos de 50 

cotistas, pois, além de evitarmos a dupla contagem, também podemos excluir os 

fundos exclusivos e restritos, os quais possuem outros aspectos, além da 

performance, que influenciam as movimentações, como evento de liquidez do seu 

cotista e distribuição de dividendos da sua empresa. Como mostrado pelo estudo de 

BARDELLA (2009), não foram encontradas evidências significantes de forte relação 

entre captação e performance nos fundos em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Números 

Média dos Retornos  0,764% 

Mediana dos Retornos 1,000% 

Desvio Padrão dos Retornos 4,309% 

Total de Observações 25712 

Total de Fundos 790 

Patrimônio Líquido Médio 
                                                                                  

R$ 103.214.349.112,55  
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4.2 – Definição das Variáveis de Captação e Resgate 

Como métrica para apurar o saldo líquido entre aplicações e resgates, foi usada a 

diferença entre ambos no determinado mês. Preferimos fazer dessa forma, pois a 

diferença no patrimônio líquido entre dois meses traria influência na rentabilidade do 

fundo no período.  

A performance de um fundo pode ser medida de diversas maneiras. A mais comum 

no mercado brasileiro para fundos multimercado é a comparação com o benchmark 

dessa classe, geralmente o CDI. Já para os fundos de ações, o usual é divulgá-la 

nominalmente em variação percentual do fechamento do valor da cota no último 

mês. Para nosso estudo de mensuração das janelas mais relevantes, a comparação 

com o CDI não tem nenhuma influência, portanto fizemos ambos os tipos de fundos 

considerando a variação percentual do valor da cota com base no fechamento da 

cota no último dia útil do mês anterior.   

Como nossa base já traz o retorno, apenas o transformamos em percentual, da 

seguinte forma: 

o retorno percentual  

Rodamos as regressões do retorno percentual contra o net (entenda-se por net 

aplicação menos os resgates do mês) em percentual do patrimônio líquido, assim 

como fizeram GONÇALVES (2014) e BARDELLA (2009), da seguinte forma: 

 

o aplicacaoperc= aplicação/pl                ( 1 )  

 

Em que aplicação é o total de aplicações que o fundo teve no mês analisado com 

base nas movimentações até o último dia útil do mês. 

 

o resgateperc= resgate/pl                   ( 2 ) 

 

Em que resgate é o total de resgates que o fundo teve no mês analisado com base 

nas movimentações até o último dia útil do mês. 
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o netperc= net/pl                                 ( 3 ) 

 

Em que net é o total de aplicações subtraído de todos os resgates com base nas 

movimentações até o último dia útil do mês. 

Assim, o teste segue o seguinte roteiro: 

a) Classificação de dummy de acordo com o net de aplicações e resgates 

dummy=1 se o net for positivo  

dummy=0 se o net for negativo 

b) Classificação das variáveis de r_lagi de retorno 

Na sequência classificamos para cada mês “t”, calculamos o retorno acumulado de 

cada fundo em 4 r_lagi de retorno, isto é, o retorno entre o período t-1 e t-6, o que 

chamamos de r_lag1i, na sequência o retorno acumulado entre t-7 e t-12 que foi 

batizado de r_lag2i, então calculamos o retorno entre t-13 e t-18 e o classificamos 

como r_lag3i e finalmente o r_lag3i que trata-se do retorno acumulado do fundo entre 

o 19º mês anterior ao período t analisado e o 24ºmês anterior. 

Por exemplo, para o fundo BRADESCO PRIVATE MACRO FIC MULTIMERCADO 

calculamos os rendimentos obtidos entre outubro de 2013 e março de 2014, 

chamado de r_lag1i, entre abril de 2013 e setembro de 2013, chamamos de r_lag2i, 

entre outubro de 2012 e março de 2013, chamado de r_lag3i e por fim o retorno 

entre abril de 2012 e setembro de 2012 que é o r_lag4i. 
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4.3 – Especificações do Modelo 

Realização da regressão com dados em painel e efeito fixo de tempo 

Após a inclusão de uma variável dummy e a classificação de r_lagi de retorno 

rodamos as regressões com dados em painel e efeito fixo de tempo para encontrar 

quanto que o aumento de um ponto percentual na rentabilidade representa em 

aumento na probabilidade de uma captação líquida positiva em t0. 

 

O modelo base utilizado segue a seguinte especificação: 

CLi,t = α + β1 r_lag1i + β2 r_lag2i + β3 r_lag3i + β4 r_lag4i + εt , onde : 

Cli,t = Captação líquida do fundo i em t. 

r_lag1i = Retorno do fundo i no primeiro semestre anterior a t  

r_lag2i = Retorno do fundo i no segundo semestre anterior a t 

r_lag3i = Retorno do fundo i no terceiro semestre anterior a t 

r_lag4i = Retorno do fundo i no quarto semestre anterior a t 

 

A variável CLi,t foi construída conforme explicado no início da subseção acima.O 

critério para a criação das variáveis de retornos defasados, agrupando-as em 

períodos semestrais, foram as mudanças de alíquota na cobrança de IR (Imposto de 

Renda) que acontecem nos multimercados, pois é comum os investidores 

esperarem a diminuição do imposto para tomarem suas decisões de alocação. 

Como já citado, nossa regressão foi feita em painel com efeito fixo de tempo, assim 

como SIRRI & TUFANO (1998). Porém a metodologia utilizada é diferente da usada 

por esses autores, pois nossa base tinha informações de aplicações e resgates no 

período, já Sirri & Tufano usaram a diferença de Patrimônio Líquido do fundo. A 

semelhança foi a de que, assim como eles, foi usado o crescimento percentual e não 

nominal no patrimônio, a fim de excluir grandes distorções que fundos grandes 

possam fazer. Entretanto, a principal contribuição desse trabalho é a inclusão da 

análise com janelas de retornos em tempos diferentes. 
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5. Resultados 

 

a) Resultados para base total de fundos 

Os primeiros resultados que iremos mostrar se referem ao modelo descrito na 

subseção anterior. A próxima tabela apresenta os coeficientes de relação entre a 

captação do fundo com a rentabilidade em cada semestre anterior, característica 

inovadora que esse trabalho se propõe a fazer. Os resultados apresentados 

mostram coeficiente positivo para os quatro semestres anteriores analisados, mas 

de maneira diferente para cada período. 

Ao analisar o efeito da rentabilidade do primeiro semestre imediatamente anterior ao 

mês analisado tem sobre a probabilidade de encontrar uma captação líquida 

positiva, podemos verificar que cada aumento de um ponto percentual na 

rentabilidade do fundo significa um acréscimo de 0,27 ponto percentual na 

possibilidade de uma captação líquida positiva. Essa estatística, se analisada sem 

nenhuma comparação, não nos traz conclusões interessantes, portanto seguimos 

com a análise dos semestres anteriores para comparações. 

Voltando mais um semestre no tempo, isto é, buscando o efeito que a rentabilidade 

do segundo semestre anterior tem sobre uma captação positiva hoje, podemos 

verificar que o aumento de um ponto percentual na rentabilidade do fundo no 

período entre o sétimo e o décimo segundo mês anterior representa uma elevação 

de 0,21 ponto percentual na probabilidade de uma captação líquida positiva hoje. 

Comparando-se esse dado com o do primeiro semestre, já se vê um indício de que 

meses mais recentes pesam mais na escolha do investidor, entretanto vamos seguir 

com a análise de períodos mais anteriores. 

Baseado no terceiro semestre precedente, período que consiste na janela entre o 

décimo terceiro e o décimo oitavo mês anterior, vemos que o aumento de um ponto 

percentual na rentabilidade do fundo nesse período significa um aumento de 0,14 

ponto percentual na probabilidade de uma captação líquida positiva hoje. Esse 

número, embora ainda positivo, já diminui consideravelmente em relação àquele 

observado no primeiro semestre anterior. 

Por fim, o último semestre da análise, aquele entre o décimo nono e o vigésimo 

quarto mês anterior nos mostra que o aumento de um ponto percentual na 

rentabilidade do fundo representa um aumento de 0,09 ponto percentual na 

probabilidade de uma captação líquida positiva. 
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Fechado o período da análise de quatro semestres, podemos concluir que os 

retornos de até um ano são mais relevantes, com maior peso para os primeiros seis 

meses, isto é, períodos mais curtos são mais representativos na hora em que o 

investidor vai analisar em qual produto aplicar. A relevância dos retornos mais 

antigos é menor, porém ainda assim relevante. Foram considerados para essa 

análise os principais fundos que possuem mais de 50 cotistas. Na próxima figura 

encontramos o resumo das regressões separadas pelos r_lagi semestrais.  

 

 Tabela 5: Regressões com dummy  

 

Na figura abaixo um gráfico dos coeficientes em que fica mais clara a diminuição ao 

longo do tempo da influência dos retornos na captação dos fundos. 

 

Figura 3: Coeficientes da regressão principal 

 

                                              Fonte: elaborado pelo autor 
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Semestre Coeficiente 

Desvio 
Padrão 

t P> |t| 
95% Intervalo de 

Confiança 

r_lag1i ( 1º Semestre )  0,2747 0,040 6,27 0 0,188 0,360 
r_lag2i ( 2º Semestre )  0,2122 0,038 5,50 0 0,136 0,288 
r_lag3i ( 3º Semestre )  0,1439 0,037 3,89 0 0,071 0,216 
r_lag4i ( 4º Semestre )  0,1679 0,031 3,00 0,003 0,033 0,158 
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Nossa análise contempla também o modelo trocando o efeito fixo do tempo com o 

efeito fixo do fundo. O que encontramos mais uma vez se assemelha aos nossos 

resultados de coeficientes decrescentes ao longo dos semestres variando de 0,23 

no r_lag1i até 0,06 para o último conforme mostra a figura abaixo: 

 

Como os fundos multimercado se diferem bastante dos fundos de ações no tocante 

à tributação, perfil do investidor, estilo de gestão entre outras dissemelhanças 

decidimos rodar as regressões, seguindo os mesmos passos que constam na parte 

de metodologia, para uma base só de multimercado e outra só de fundos de ações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Regressão com 
efeito fixo do fundo 

      
       
       

Semestre Coeficiente 
Desvio 
Padrão 

t P> |t| 
95% Intervalo de 

Confiança 

r_lag1i ( 1º Semestre )  0,2368886 0,046 5,14 0,0000 0,146 0,327 
r_lag2i ( 2º Semestre )  0,1834653 0,041 4,40 0,0000 0,102 0,265 
r_lag3i ( 3º Semestre )  0,1303517 0,038 3,41 0,0010 0,055 0,205 
r_lag4i ( 4º Semestre )  0,0659594 0,031 2,07 0,0390 0,003 0,129 
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b) Resultados para base apenas de fundos multimercado 

Os resultados encontrados seguem o mesmo racional para a base total de fundos, 

ou seja, os primeiros semestres possui efeito maior na probabilidade de uma 

captação líquida positiva do que os demais semestres, porém a rentabilidade dos 

fundos multimercado tem efeito menor na captação líquida do que os fundos de 

ações . De acordo com o gráfico abaixo o aumento de um ponto percentual na 

rentabilidade do fundo significa um acréscimo de 0,18 ponto percentual na 

possibilidade de uma captação líquida positiva para o r_lag1i, 0,11 ponto percentual 

para o r_lag2i, 0,10 para o r_lag3i.O semestre que compreende os meses entre t-19 

e t-24 tem efeito quase nulo de -0,007 ponto percentual 

Figura 4: Resultados só para multimercado 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

-.
1

0
.1

.2
.3

.4

1 2 3 4
Lag



30 
 

c) Resultados para base apenas de fundos de ações 

Considerando a regressão com a mesma característica do modelo acima, mas para 

a base apenas de fundos de ações os resultados são padrões de comportamento 

entre os semestres iguais, ou seja, coeficientes decrescentes porém com maior 

representatividade que a base de multimercado. Conforme gráfico abaixo podemos 

verificar que o mesmo  aumento de um ponto percentual no retorno significa um 

acréscimo de 0,55 ponto percentual na possibilidade de uma captação líquida 

positiva para o r_lag1i, 0,34 ponto percentual para o r_lag2i, 0,18 para o r_lag3i e 

0,035 para r_lag4i,o último. 

Figura 5: Resultados só para fundo de ações 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.1 - Robustez 

Para testar a robustez dos resultados encontrados, estimamos também o modelo 

variando o corte do número mínimo de cotistas. O que encontramos ratifica nossos 

resultados, ou seja, eles não são sensíveis às mudanças de número de investidores 

por fundo, conforme mostram as figuras abaixo: 

a. Corte no número de cotistas – Mínimo de um cotista 

Como mencionamos anteriormente, na análise principal, optamos por restringir o 

número de cotistas, pois fundos que têm poucos investidores, como fundos 

exclusivos, podem ter razões além do desempenho para captações e resgates. Essa 

primeira tabela comprova nossa expectativa. Embora exista ainda uma mesma 

relação entre os semestres – relação na qual o primeiro imediatamente anterior 

sempre representa mais do que os mais antigos, como podemos ver na figura 7 

abaixo, o coeficiente diminui, sendo que, para o primeiro semestre, temos para cada 

aumento de um ponto percentual na rentabilidade um aumento de 0,13 ponto 

percentual na probabilidade de uma captação líquida positiva. Enquanto isso, para o 

corte com 50 cotistas da nossa análise principal, essa relação é de aumento de 0,27 

ponto percentual na probabilidade para o aumento do mesmo um ponto percentual 

na rentabilidade. 

Figura 6: Coeficientes para mínimo de um cotista em janela semestral 

 

    Fonte: elaborado pelo autor 
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b. Corte no número de cotistas – Mínimo de dez cotistas em janela semestral 

 

Com o aumento no corte para dez cotistas, a relação entre os semestres, explicada 

acima, permanece igual, com o primeiro representado mais que o segundo semestre 

anterior e assim sucessivamente. Porém o coeficiente tem uma alta, passando de 

um aumento de 0,13 ponto percentual na probabilidade de uma captação líquida 

positiva para um aumento de um ponto percentual na rentabilidade com mínimo de 

um cotista para um aumento de 0,2 ponto percentual. 

 

Figura 7: Coeficientes para mínimo de dez cotistas em janela semestral 

 

                        Fonte: elaborado pelo autor 
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c. Corte no número de cotistas – Mínimo de 100 cotistas 

Com o aumento no corte para 100 cotistas, a relação entre os semestres 

permanece a mesma. Porém a representatividade do segundo semestre anterior 

fica muito próxima àquela encontrada no primeiro, sendo que o aumento na 

probabilidade de captação para o primeiro semestre é de 0,27 ponto percentual 

e, no segundo, de 0,26 ponto percentual para o mesmo aumento na rentabilidade 

de um ponto percentual. 

 

 

Figura 8: Coeficientes para mínimo de 100 cotistas em janela semestral 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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d. Corte no número de cotistas – Mínimo de 200 cotistas 

Aumentando para 200 o corte mínimo de cotistas no fundo, encontramos uma 

diferença que não foi vista em nenhum outro corte. O segundo semestre anterior 

passa a ter um coeficiente maior que o primeiro,  e o quarto, maior que o terceiro. Os 

coeficientes, respectivamente para o primeiro e o quarto semestres anteriores, são 

os seguintes, para o mesmo aumento de um ponto percentual de rentabilidade: 0,26, 

0,32, 0,17 e 0,18 ponto percentual.  

 

Figura 9: Coeficientes para mínimo de 200 cotistas em janela semestral 

     

                        Fonte: elaborado pelo autor 
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Dando sequência nos testes de robustez, estimamos também o modelo, variando o 

período de rentabilidade de semestral para trimestral, além da mesma variação 

acima nos cortes de cotistas. 

 

e. Corte no número de cotistas – Mínimo de um cotista com janela trimestral 

Os primeiros quatro trimestres são os que mostraram relações mais fortes, cômoda 

mesma forma que, nas janelas semestrais, essas relações mais fortes são vistas nos 

dois primeiros períodos. O que ocorre aqui são maiores variações entre os períodos: 

vemos que o primeiro trimestre tem um coeficiente de 0,13 ponto percentual no 

aumento da probabilidade de captação líquida positiva, o segundo,0,07, o terceiro, 

0,13 novamente e o quarto, 0,07, assim como o segundo - em todos esses casos, 

considerou-se um mesmo aumento de um ponto percentual na rentabilidade. 

Figura 10: Coeficientes para mínimo de um cotista em janela trimestral 

 

                                  Fonte: elaborado pelo autor 
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f. Corte no número de cotistas – Mínimo de dez cotistas com janela trimestral 

Assim como no caso anterior, o maior coeficiente é encontrado no terceiro trimestre 

da análise, nesse caso representando um aumento de 0,2 ponto percentual na 

probabilidade de uma captação líquida positiva para o aumento de um ponto 

percentual na rentabilidade.  

Figura 11: Coeficientes para mínimo de dez cotistas em janela trimestral 

 

                     Fonte: elaborado pelo autor 
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g. Corte no número de cotistas – Mínimo de 100 cotistas com janela trimestral 

 

O corte de 100 cotistas na janela trimestral tem comportamento parecido com o 

corte para dez cotistas, tendo o pico do coeficiente no terceiro trimestre, com 

aumentos gradativos no primeiro e segundo trimestres, porém, mais uma vez, 

assim como no caso para janelas semestrais, com aumento no valor do 

coeficiente de 0,2 ponto percentual para o caso de dez cotistas para 0,35 ponto 

percentual na probabilidade de captação líquida positiva, considerando o mesmo 

aumento na rentabilidade de um ponto percentual. 

Figura 12: Coeficientes para mínimo de 100 cotistas em janela trimestral 

 

 

                               Fonte: elaborado pelo autor 
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h. Corte no número de cotistas – Mínimo de 200 cotistas com janela trimestral 

Confirmando a mesma característica dos testes anteriores, o pico do coeficiente 

acontece no terceiro trimestre, atingindo 0,37 ponto percentual no aumento da 

probabilidade de uma captação líquida positiva para um aumento de um ponto 

percentual na rentabilidade. 

Figura 13: Coeficientes para mínimo de 200 cotistas em janela trimestral 

 

    Fonte: elaborado pelo autor 
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6. Conclusões 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar qual período de desempenho 

de um fundo é mais relevante na hora de fazer a venda, ou seja, qual período de 

rentabilidade o investidor mais leva em consideração na hora de decidir sua 

alocação. A literatura já possui artigos que confirmam uma relação assimétrica, 

IPPOLITO (1992), CHEVALIER & ELLISON (1997), SIRRI & TUFANO (1998) e 

LYNCH & MUSTO (2003). Outros estudos corroboram que o desempenho 

recente é um dos principais determinantes para a escolha por parte dos 

investidores IPPOLITO (1992) e GRUBER (1996), mas nossa proposta foi 

quantificar esse intervalo de tempo. Porém , mais do que isso, pretendíamos 

mensurar qual é essa janela de tempo mais analisada por investidores na hora 

de aplicar em um fundo. 

O que encontramos sugere que as pessoas olham mais para o passado recente, 

sendo que os resultados de até um ano são mais relevantes, mesmo 

considerando cortes no número de cotistas e variações na janela de tempo 

analisada. Retornos mais antigos também são relevantes, mas em menor 

proporção.  

As regressões do primeiro e do segundo semestres são mais significativas do 

que as demais, sugerindo que investidores dão mais peso na hora de escolher 

seu produto de investimento para períodos de até um ano, sendo o semestre 

mais recente representando mais que o seguinte. Essa relação é mais forte ainda 

para investidores de fundos de ações, sugerindo que esses levam mais em 

consideração os retornos passados que investidores de fundos multimercado. 

Esse período é ratificado ao rodarmos os testes de robustez com mudanças na 

quantidade mínima de cotistas e janelas de captação trimestral. 

Acreditamos que esse trabalho possa aproximar as decisões de investimento e 

de alocações dos gestores dos fundos com os investidores, pois muitas vezes as 

áreas mais técnicas dos bancos e de gestoras independentes possuem uma 

visão mais pragmática do mercado e nem sempre esse visão é compartilhada 

pelo cliente final. Dessa forma, pretende-se uma colaboração para um melhor 

entendimento do mercado. Muitas vezes, os tomadores de decisão carregam 

posições que tendem a maturar em prazos longos e, enquanto o resultado não 

surge, contribuem negativamente para a cota do fundo. Dessa forma, o 

investidor, por dar muito mais peso à rentabilidade recente, acaba resgatando a 

aplicação, forçando o gestor a vender posições com prejuízo para fazer caixa e 

honrar o saque, ratificando assim a baixa rentabilidade. 
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Todavia, esse trabalho possui algumas limitações, pois a amostra selecionada 

abarca o período da grande crise financeira de setembro de 2008. Nesse 

contexto, outros fatores, além dos aspetos econômicos, podem ter influenciado a 

decisão dos investidores de resgatar ou até mesmo aplicar em fundos de 

investimentos. Alguns desses fundos, principalmente de grandes bancos, contam 

com publicidade em revistas de grande circulação, o que pode adicionar outros 

critérios de avaliação para além da performance do produto. Esse trabalho não 

consegue capturar essas peculiaridades. 

 

Por fim, como sugestão para os próximos trabalhos, é necessário aprofundar o 

entendimento de como outros aspectos do mercado podem influenciar na 

decisão do investidor, como vieses de gerentes com meta a cumprir, horário de 

aplicação e resgate do fundo, taxa de performance e administração cobrada, 

marca da instituição gestora do fundo, tamanho do patrimônio líquido do fundo, 

troca do gestor sem troca do produto em questão e modelo de lâmina de 

apresentação.  
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