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RESUMO 

 

Neste trabalho foi estudada a relação entre o desempenho passado e a captação em fundos de 

investimento no Brasil. A partir de informações contidas em uma base de dados 

disponibilizada por uma gestora de recursos local e utilizando um modelo de regressão com 

efeitos fixos, foram encontrados indícios de relação positiva e estatisticamente significativa 

entre desempenho passado e captação. Adicionalmente, na análise que representa a principal 

contribuição deste trabalho, foi verificado que existem diferenças significativas no 

comportamento de investidores de diferentes segmentos que sejam cotistas dos mesmos 

fundos mútuos. Os segmentos analisados foram o Institucional, Private Banking, Corporate, 

Distribuidores e Fundo de Fundos. Investidores tidos como mais sofisticados se mostraram 

menos orientados pelo desempenho histórico em suas decisões de alocação.  

 

Palavras-chave: fundos de investimento; relação fluxo-desempenho; investidores 

institucionais; private banking; investidores de varejo. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to investigate the relationship between past performance and fund 

flows in brazilian funds. Using a unique data set provided by a local fund manager and using 

a regression model with fixed effects, evidences were found of a positive and statistically 

significant relationship between past performance and fund flows. In addition, in the most 

important contribution of this study, it was found that investors with origin in different 

segments are likely to differ in their behavior while investing in the same funds. The 

evaluated segments were Institutional, Private Banking, Corporate, External Distribution and 

Fund of Funds. More sophisticated clients showed a weaker tendency to chase past 

performance.  

Keywords: mutual funds; flow-performance relationship; institutional investors; private 

banking; retail investors. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, toda publicidade ou material técnico de fundos de investimentos que faz referência 

ao histórico de rentabilidade adverte que a “rentabilidade passada não representa garantia de 

rentabilidade futura”. Apesar da advertência, o desempenho passado é apontado em diversos 

estudos como critério importante na tomada de decisão dos investidores, seja no mercado 

brasileiro ou no norte-americano (Ippolito, 1992, Sirri e Tufano, 1998, Bardella, 2009, 

Guterman, 2009 e Gomes, 2014, entre outros). Além disso, outros estudos indicam ainda que 

estes mesmos investidores podem ser racionais ao utilizar as informações do desempenho 

passado como critério de decisão (Ippolito, 1992 e Gruber, 1996). A combinação dos fatores 

acima resulta na existência de uma importante relação positiva entre desempenho passado e 

captação líquida em fundos, largamente documentada em diversos mercados. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito que a performance passada exerce sobre a 

captação em fundos de investimento no Brasil, em conexão com o conceito de que existe 

heterogeneidade de investidores. Esperava-se saber se existe relação positiva entre 

desempenho e captação. Foi verificado também se investidores de segmentos distintos 

atribuem importância semelhante ao desempenho histórico como critério para aplicar ou 

resgatar recursos. Esperava-se que investidores mais sofisticados, como institucionais e de 

private banking, atribuíssem menor importância ao desempenho histórico como critério de 

decisão. 

Os testes feitos para avaliação da heterogeneidade entre clientes de diferentes segmentos 

utilizaram como fonte principal uma base de dados do passivo dos fundos, fornecida por uma 

gestora de recursos que opera no mercado brasileiro. Através desta base foi possível 

identificar as posições e movimentações de cada investidor. Como alternativa para avaliação 

desta heterogeneidade, outros estudos utilizaram a separação dos fundos de acordo com o 

investidor predominante (Gomes, 2014), selecionaram apenas fundos voltados para 

determinado segmento (James e Karceski, 2002 e Del Guercio e Tkac, 2002) ou analisaram 

parcialmente o passivo dos fundos (Jank, 2001). A possibilidade de identificação completa de 

todos os investidores em todos os fundos, definiu o grande diferencial deste trabalho em 

comparação aos estudos anteriores. Foi possível avaliar o comportamento de investidores de 
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um mesmo fundo, oriundos de diferentes segmentos, que mantiveram posições durante um 

mesmo período de tempo e foram sensibilizados pelos mesmos níveis de retorno e risco. 

A análise da sensibilidade da relação entre captação e desempenho trouxe indícios de que esta 

relação é positiva e significativa, ou seja, um bom desempenho passado implicará em 

captação líquida positiva. Estes resultados estão em conformidade com os encontrados por 

outros autores, tanto para o mercado americano quanto para o mercado brasileiro (Ippolito, 

1992, Sirri e Tufano, 1998, Bardella, 2009, Guterman, 2009 e Gomes, 2014). 

Os resultados obtidos na separação dos clientes por segmento indicaram que investidores 

tidos como menos sofisticados, representados pelo segmento de Distribuidores, atribuem 

maior importância à performance histórica como critério de decisão. Estes resultados são 

semelhantes aos obtidos por James e Karceski (2002), Del Guercio e Tkac (2002) e Gomes 

(2014) e são diferentes dos encontrados por Jank (2011). Foram também obtidos resultados 

que indicaram que a relação entre captação e desempenho muda de acordo com a 

classificação dos fundos analisados. Selecionando-se somente investidores do segmento 

Distribuidores, foi percebido impacto mais relevante do desempenho passado na captação de 

fundos Multimercado e de Ações 

Na sequência deste trabalho serão descritas as principais características da indústria brasileira 

de fundos de investimento como seu tamanho, estrutura, crescimento recente e relevância 

internacional. Ainda nesta seção discute-se também algumas características dos produtos 

oferecidos aos investidores brasileiros. Na terceira parte do trabalho é feita uma revisão da 

literatura sobre o tema, discutindo principalmente a relação entre desempenho passado e 

captação, as diferenças entre os segmentos de clientes e o conteúdo informacional do 

desempenho passado. Haverá menção a alguns dos principais estudos realizados no mercado 

brasileiro e internacional, onde serão mostradas as evidências encontradas e suas implicações. 

Na quarta parte é exposta a base de dados e é discutida a metodologia utilizada nos testes; na 

quinta parte são detalhados os resultados encontrados e por fim são apresentadas as principais 

conclusões.  
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2 A INDÚSTRIA DE FUNDOS NO BRASIL 

 

Fundos de investimento são instrumentos financeiros constituídos sob a forma de 

condomínios com o objetivo de promover a aplicação dos recursos de seus participantes. 

Constituem-se num mecanismo organizado com a finalidade de captar e investir recursos no 

mercado financeiro, transformando-se numa forma coletiva de investimento.  

O patrimônio de um fundo é dividido em cotas, cujo valor é calculado diariamente por meio 

da divisão do patrimônio líquido pelo número de cotas do fundo. O patrimônio líquido é 

calculado pela soma do valor de todos os títulos e do valor em caixa, menos as obrigações do 

fundo, inclusive aquelas relativas à sua administração, sendo as cotas representações de 

frações do valor do patrimônio do fundo (Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 2014). É 

através da emissão de cotas que os fundos reúnem aplicações de vários indivíduos para 

investimento em diferentes carteiras de ativos disponíveis no mercado financeiro e de capitais 

(CVM, 2014). 

Os fundos de investimento representam importante forma de aplicação financeira no Brasil. 

Fundos de renda fixa, de ações, multimercados entre outros permitem a todos os investidores 

traçarem suas estratégias financeiras, de acordo com o patrimônio e perfil de risco 

(Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, 

2010). 

Ficará claro a partir das citações que constam na Revisão Bibliográfica que a grande maioria 

dos estudos feitos sobre fundos de investimento são baseados em dados do mercado norte-

americano, dada sua relevância em termos de tamanho e complexidade. Entretanto, como a 

proposta deste trabalho é estudar características de investidores em fundos locais, torna-se 

importante destacar algumas das principais características do mercado brasileiro, como seu 

tamanho, estrutura, produtos e perfil dos investidores. 
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2.1 O Tamanho da Indústria  

 

Além da sofisticação já citada outra característica marcante da indústria brasileira de fundos é 

o seu porte. O crescimento dos fundos de investimento como alternativa de aplicação 

financeira no Brasil foi notável nos últimos anos. O patrimônio total da indústria cresceu de 

R$ 1,2 trilhões em 2007 para aproximadamente R$ 2,7 trilhões em Outubro de 2014 

(ANBIMA, 2014).  

 

Figura 1: Patrimônio Total da Indústria de Fundos de Investimento no Brasil 

 

Fonte: ANBIMA, Fundos de Investimento – Boletim Anbima, Ano IX - N° 103 - outubro/2014 

 

Os últimos números apresentados posicionam a indústria brasileira de fundos como a sétima 

maior do mundo, com uma participação equivalente a 3,4% dos ativos totais investidos em 
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fundos de investimento globalmente. Esta participação é calculada considerando-se dados de 

2013 (Investment Company Institute – ICI, 2013) e maiores detalhes constam na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Ranking das maiores Indústrias de Fundos no Mundo em 2013 

Posição no Ranking País 
Ativos Totais - em 

milhões de 
Dólares 

%Total Ativos Totais 
como %PIB 

 

1 
Estados 
Unidos 

15.017.682 50,00% 89,40% 
 

2 Luxemburgo 3.030.665 10,10% 5064,80%  
3 Austrália 1.624.081 5,40% 107,90%  
4 França 1.531.500 5,10% 55,90%  
5 Irlanda 1.439.867 4,80% 660,80%  
6 Reino Unido 1.166.834 3,90% 46,00%  
7 Brasil 1.018.641 3,40% 45,40%  
8 Canadá 940.580 3,10% 51,50%  
9 Japão 774.126 2,60% 15,80%  
10 China 479.957 1,60% 5,20%  

Primeiras 10 
Posições   27.023.933 89,90% 36,50%  

Fonte: ICI – Investment Company Institute. PIB para 2013 estimado de acordo com FMI, Fundo Monetário 

Internacional. 

 

2.2 A Estrutura da Indústria  

 

No Brasil a questão da regulação e da auto-regulação são muito presentes na indústria de 

fundos. A CVM é o órgão responsável pela regulação e fiscalização dos fundos. A ANBIMA é 

a promotora da auto-regulação. As duas instituições têm por objetivo promover maior 

segurança aos investidores (ANBIMA, 2010).  

Adicionalmente à participação dos reguladores existe ainda no mercado brasileiro uma clara 

divisão de papéis entre os entes envolvidos na gestão de um fundo. São três figuras 

independentes. Existe a figura do Administrador, ao qual compete a realização de uma série 

de atividades gerenciais e operacionais relacionadas com os cotistas e seus investimentos, 



17 
 

. 

   
 

dentre as quais a gestão da carteira de títulos e valores mobiliários. Esta gestão da carteira do 

fundo pode ser realizada pelo próprio Administrador ou pode ser terceirizada, isto é, realizada 

por uma pessoa física ou jurídica, credenciada pela CVM e contratada especialmente para 

essa finalidade, sendo este o Gestor do fundo. Por último existe a figura do Custodiante, 

responsável pela guarda dos ativos que compõe a carteira dos fundos. Em boa parte dos 

fundos essas três funções são exercidas por instituições diferentes, garantindo segurança 

adicional aos investidores (ANBIMA, 2010). 

De acordo com dados da ANBIMA, em Outubro de 2014 existiam 14.552 fundos em 

atividade no Brasil. A administração e gestão destes fundos era feita por 101 administradores 

e 524 gestores. Estes números são indicativos interessantes da diversidade e popularidade dos 

fundos como instrumento de investimento. 

Apesar da grande quantidade de gestores, a maior parte dos recursos ainda está concentrada 

entre os dez principais, que são responsáveis pela gestão de aproximadamente 77% dos Ativos 

Totais da Indústria, considerando-se dados de Setembro de 2014, conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2: Ranking dos principais gestores de Fundos no Brasil em Setembro de 2014 

Posição no 
Ranking Gestor 

Ativos Totais - 
em milhões de 

Reais 
%Total %Acumulado 

1 BB DTVM S.A 544.861 21,35% 21,35% 
2 Itaú Unibanco S.A 373.869 14,65% 36,00% 
3 Bradesco 347.909 13,63% 49,64% 
4 Caixa 189.771 7,44% 57,07% 
5 Banco Santander 141.534 5,55% 62,62% 
6 BTG Pactual 130.541 5,12% 67,73% 
7 HSBC 91.705 3,59% 71,33% 

8 
Credit Suisse Hedging 

Griffo 
59.446 2,33% 73,66% 

9 J Safra Asset Management 43.632 1,71% 75,37% 
10 Votorantim Asset 36.925 1,45% 76,81% 

 
Demais Gestores 591.665 23,19% 100,00% 

Total   2.551.858 100,00% 100,00% 
Fonte: ANBIMA, Ranking de Gestão de Fundos de Investimento - Setembro/2014 
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2.3 Tipos de Fundos 

 

Será utilizada neste trabalho a classificação de fundos estabelecida pela CVM a partir da sua 

Instrução nº 409 (CVM, 2004). Cada uma das sete classificações será descrita nos próximos 

tópicos. 

 

2.3.1 Fundos de Curto Prazo 

 

Devem investir seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais ou privados de 

baixo risco de crédito com prazo máximo a decorrer de 375 dias e prazo médio da carteira de, 

no máximo, 60 dias. 

São fundos cuja rentabilidade geralmente está associada às taxas SELIC ou CDI e são 

considerados mais conservadores quanto ao risco, sendo compatíveis com objetivos de 

investimento de curto prazo. 

 

2.3.2 Fundos Referenciados 

 

Devem acompanhar a variação do indicador de desempenho ou benchmark definido em seu 

objetivo, mantendo, cumulativamente, no mínimo, 95% de sua carteira composta por ativos 

que acompanhem referido indicador, e 80%, no mínimo, do seu patrimônio líquido, em títulos 

de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil ou em ativos financeiros de 

renda fixa considerados de baixo risco de crédito. Podem utilizar derivativos apenas com o 

objetivo exclusivo de proteção, sem permitir alavancagem. 

 

2.3.3 Fundos de Renda Fixa 
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Os Fundos de Renda Fixa devem ter como principal fator de risco a variação da taxa de juros 

ou de índice de preços. Devem aplicar pelo menos 80% de seus recursos em ativos 

relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à 

classe. Podem utilizar derivativos tanto para proteção da carteira quanto para alavancagem.  

 

2.3.4 Fundos de Ações 

 

São também chamados de fundos de renda variável e devem investir, no mínimo, 67% de seu 

patrimônio em ações negociadas em bolsa ou mercado de balcão organizado e em outros 

valores mobiliários relacionados às ações.  

 

2.3.5 Fundos Cambiais 

 

Devem manter, no mínimo, 80% de seu patrimônio investido em ativos que sejam 

relacionados, direta ou indiretamente (via derivativos), à variação de preços de uma moeda 

estrangeira, ou a uma taxa de juros denominada cupom cambial, que é uma taxa de juros em 

moeda estrangeira negociada no mercado local. 

 

2.3.6 Fundos de Dívida Externa 

 

Devem aplicar, no mínimo, 80% de seu patrimônio em títulos representativos da dívida 

externa de responsabilidade da União e podem utilizar derivativos, negociados no Brasil ou 

não, com o objetivo exclusivo de proteção. Os 20% restantes podem ser aplicados em outros 

títulos de crédito transacionados no exterior. Os títulos componentes de sua carteira são 

mantidos fora do país. 
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2.3.7 Fundos Multimercado  

 

 Devem apresentar política de investimento que envolva vários fatores de risco, sem o 

compromisso de concentração em nenhum fator em especial, podendo investir em ativos de 

diferentes mercados - como renda fixa, câmbio e ações - podendo utilizar derivativos tanto 

para alavancagem quanto para proteção da carteira.  

 

2.3.8 Distribuição percentual dos tipos de fundos no Brasil  

 

Percebe-se através da análise da distribuição percentual dos tipos de fundos no Brasil (Figura 

2) a predominância dos fundos de Renda Fixa. Esta classificação equivalia a 38% do total 

investido em fundos de investimento em Outubro de 2014. Se forem considerados também os 

fundos da classificação Referenciado, uma categoria basicamente relacionada ao benchmark 

CDI, chega-se à conclusão que aproximadamente 52% do total dos recursos investidos estava 

em fundos com carteiras predominantemente compostas por ativos de renda fixa, sejam eles 

pós-fixados, pré- fixados ou indexados a índices de preços. 

 

Figura 2: Distribuição percentual dos tipos de fundos no Brasil 
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Fonte: ANBIMA, Fundos de Investimento – Boletim Anbima, Ano IX - N° 103 - outubro/2014 

Há que se ressaltar ainda que apesar de possuírem bastante liberdade na escolha de ativos para 

alocação, os gestores de fundos Multimercado, representantes de 35,2% do total em Outubro 

de 2014, também alocam parte relevante do patrimônio dos fundos que gerem em ativos de 

renda fixa. Esta predominância das alocações em renda fixa é explicada por uma característica 

muito marcante da economia brasileira: o elevado nível das taxas de juros praticadas. 

 

2.4 Tipos de investidores 

 

Com relação aos investidores predominantes no mercado brasileiro, exibidos na Figura 3, 

percebe-se que a maior parte dos recursos são de propriedade do segmento Institucional, com 

posição correspondente a 38,6% do total investido em Setembro de 2014. Tal segmento é 

representado por Entidades Fechadas de Previdência Complementar patrocinadas por 

empresas públicas e privadas, seguradoras, Entidades Abertas de Previdência Complementar e 

empresas de capitalização. Na sequência, também para dados de Setembro de 2014, aparece o 

segmento de Varejo, com 15,3% do total dos recursos investidos. O segmento Varejo na 

Figura 3 é também representado por investidores oriundos do chamado Varejo Alta Renda. É 

valido destacar também as posições relevantes dos segmentos Private Banking (15% do total) 

e Corporate (14,9% do total, representados por Corporate e Middle Market). 

Figura 3: Distribuição Percentual dos Segmentos de Clientes de Fundos no Brasil 
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Fonte: ANBIMA, Fundos de Investimento – Boletim Anbima, Ano IX - N° 103 - outubro/2014 

Após esta análise das características gerais da indústria brasileira de fundos seguiremos com a 

revisão bibliográfica. Serão discutidos estudos já realizados e que apresentam implicações 

para as análises e conclusões deste trabalho. 
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Nesta revisão bibliográfica serão discutidos três principais temas que tem implicações para as 

conclusões deste trabalho: 

• A relação entre desempenho passado e captação; 

• Diferenças entre os segmentos de clientes na avaliação da relação entre desempenho 

passado e captação e, 

• Conteúdo informacional do desempenho passado. 

 

3.1 A relação entre desempenho passado e captação 

 

Grande parte dos estudos que analisaram fatores que influenciam a captação de recursos em 

fundos de investimento encontraram evidências de relação positiva e significativa entre 

desempenho passado e captação.  

Estudos como os de Ippolito (1992) e Gruber (1996) estiveram entre os primeiros a apontar 

evidência estatística que investidores reagem ao desempenho passado em suas decisões de 

aplicação e resgate. Ippolito analisou uma amostra de 143 fundos norte-americanos, para o 

período entre 1965 e 1984 e estimou coeficientes positivos e significativos para a captação 

dos fundos em relação ao seu desempenho no ano imediatamente anterior.  

Gruber, por sua vez, analisou uma amostra de 227 fundos de ações norte-americanos no 

período de janeiro de 1985 a dezembro de 1994. Seus estudos buscavam métricas que 

pudessem prever o retorno dos fundos. As mesmas métricas utilizadas para previsão de 

retornos foram também capazes de prever a captação dos fundos, apresentando coeficientes 

positivos e significativos para o retorno ajustado ao risco, medido pelo alfa de Jensen1. A 

conclusão foi que os investidores utilizam o retorno passado em seu processo decisório de 

                                                           
1 O alfa de Jensen (��)	é uma medida de retorno excedente ao retorno esperado do ativo, em função do risco 
sistemático assumido. Seu cálculo é feito da seguinte forma: ��	 =	�� − [�	 + 
�	(��-�	)], onde �� é o retorno 
esperado total do fundo, �	 	é a taxa livre de risco, 
�	é o Beta do fundo e �� é o retorno esperado do mercado. 
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alocação. Os coeficientes foram positivos tanto para a captação calculada em termos 

financeiros quanto para a captação em percentual do patrimônio líquido dos fundos.  

Chevalier e Ellison (1997), analisaram a relação captação-desempenho sob a ótica dos 

incentivos gerados e também encontraram evidências de relação positiva e significativa entre 

captação e performance. Os autores sugeriram que investidores buscariam a maximização da 

relação entre riscos e retornos e gestores procurariam maximizar seus lucros. A partir de uma 

amostra de 398 fundos mútuos de ações nos Estados Unidos, para o período de 1982 a 1992, 

encontraram uma relação assimétrica, não linear e convexa entre captação e desempenho.  

Uma das interessantes conclusões deste estudo é que esta relação assimétrica entre captação e 

performance criaria incentivos para que gestores ajustassem o nível de risco assumido ao 

longo do ano de acordo com o desempenho acumulado pelo fundo, tentando maximizar a 

captação. Para fundos que apresentassem um desempenho acumulado superior, um pequeno 

retorno negativo representaria grande perda esperada na captação e seus gestores teriam 

incentivo de indexar o portfólio ao benchmark. Por outro lado, em fundos com desempenho 

acumulado inferior, gestores teriam incentivos para assumir riscos maiores pois na ocorrência 

de perdas os impactos na captação seriam apenas marginais.  

Outro trabalho que estudou relação entre captação e performance e apontou relação positiva 

entre as variáveis foi feito por Sirri e Tufano (1998). Eles avaliaram os fluxos de captação e 

resgate em uma amostra de 690 fundos mútuos de ações norte-americanos, no período 

compreendido entre 1971 e 1990. Através da classificação dos fundos em rankings, de forma 

a medir o desempenho relativo e também analisando o desempenho em termos absolutos, 

verificaram que há evidência de relação positiva e convexa entre captação e desempenho. 

Investidores migravam fortemente para fundos com melhores retornos recentes sem contudo 

resgatar na mesma intensidade de fundos de pior retorno. A sensibilidade dos investidores ao 

desempenho histórico não seria linear, independentemente da medida de desempenho ou do 

período de análise selecionado. O relacionamento entre performance e fluxo de recursos 

documentado por Sirri e Tufano, conjuntamente com a estrutura de compensação da indústria 

de fundos mútuos, onde receitas provenientes de taxas de administração são uma função do 

tamanho dos fundos geram uma posição para os gestores que se assemelha à posse de uma 

opção de compra. Se os retornos dos fundos forem altos, seus ativos aumentam de tamanho e 

a receita total com taxas de administração aumenta. Se os retornos forem muito baixos, as 
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perdas em ativos e em receitas com taxas são modestas. Isso indicaria que gestores poderiam 

se aproveitar desta estrutura aumentando a volatilidade dos seus portfólios na esperança de 

obterem retornos acima da média. O coeficiente apurado para a volatilidade no modelo 

apresentado porém, é negativo, o que sugere que acréscimos no risco podem de alguma 

maneira reduzir os fluxos de recursos. 

Para o mercado brasileiro, estudos como o de Bardella (2009) obtiveram resultados 

semelhantes aos de Sirri e Tufano (1998). Bardella (2009) utilizou como período de análise o 

intervalo entre dezembro de 1996 e dezembro de 2007, para um conjunto de 1063 fundos de 

classificação Multimercado. Foi verificado coeficiente positivo e significativo para as 

métricas de desempenho passado ao explicar a captação líquida. Esta última foi muito maior 

em fundos de melhor desempenho do que em fundos medianos, enquanto foi apenas um 

pouco menor em fundos de pior desempenho do que em fundos medianos, denotando a uma 

relação convexa entre captação e desempenho.  

Guterman (2009), também procurou investigar a relação existente entre o desempenho e a 

captação de fundos de investimento no mercado brasileiro. O autor encontrou uma relação 

positiva e significativa entre a rentabilidade, ajustada ou não ao risco, e a captação. Esta 

relação seria forte para prazos mais longos nos fundos de ações e seria forte apenas para os 

retornos de até três meses em fundos multimercado. Também observou-se, assim como em 

Sirri e Tufano (1998), que existe relação positiva e convexa entre desempenho e captação, em 

ambos as classificações de fundos. O estudo foi feito a partir de uma amostra de 252 fundos 

de ações e 445 fundos multimercados, para o período de janeiro de 2003 a dezembro de 2008. 

Existem portanto, várias evidências de que existe relação positiva e estatisticamente forte 

entre bom desempenho passado e captação futura. Na próxima seção serão discutidas as 

eventuais diferenças existentes entre os segmentos de clientes na forma como se dá esta 

relação. 

3.2 Diferenças entre os segmentos de clientes na avaliação da relação entre desempenho 

passado e captação 
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Os critérios para a escolha de um fundo de investimento são variados. Gruber (1996), Sirri e 

Tufano (1998), Gomes (2014), entre outros autores, citaram que além da performance 

passada, características como a taxa de administração, campanhas de marketing, atenção da 

mídia, aspectos da empresa gestora e a tributação são também critérios relevantes nas 

decisões de investidores de aplicar ou resgatar de um fundo. O objetivo deste trabalho, porém, 

é avaliar exclusivamente o efeito que a performance passada exerce sobre a captação, em 

conexão com o conceito de que existe heterogeneidade de investidores.   

Estudos tipicamente diferenciam investidores de varejo de grandes investidores institucionais, 

assumindo que investidores de varejo enfrentam custos de pesquisa e informação 

significativos. Este fato talvez explique porque este grupo de investidores seleciona fundos 

baseando-se na performance histórica, apesar de resultados passados nem sempre 

representarem boa previsão para resultados futuros. Por outro lado, investidores institucionais 

e de private banking são considerados mais bem informados, refletindo economias de escala 

na produção de informação e também por sua presença constante nos mercados. Custos de 

pesquisa mais baixos para investidores institucionais permitiriam a utilização de critérios de 

avaliação mais sofisticados (James e Karceski, 2002). 

A sofisticação financeira, de acordo com Calvet, Campbell e Sodini (2009) seria a habilidade 

de um investidor de evitar três principais erros ao investir: falta de diversificação, manutenção 

de uma proporção alocada em investimentos de risco independentemente da conjuntura de 

mercado e a tendência de vender ações “vencedoras” e manter em carteira ações “perdedoras” 

(efeito disposição). Um investidor sofisticado seria portanto aquele que, em teoria, teria um 

nível de conhecimento sobre investimentos maior do que o público em geral. Os autores 

citados acima também confirmaram a associação positiva entre conhecimento e 

comportamento em relação aos investimentos, citando que investidores mais sofisticados 

apresentam maior probabilidade de comprar ativos arriscados e de investir de maneira 

eficiente 

Imagina-se que mesmo o impacto da performance passada seja distinto entre clientes de 

segmentos diferentes. Pode-se supor, por exemplo, que o cliente típico de varejo apresenta 

diferenças significativas em relação a um investidor institucional em suas necessidades de 

investimento e background de finanças. Estas diferenças justificariam uma atenção diferente 
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para a performance passada em sua decisão final de investimento. Isso foi argumentado por 

Del Guercio e Tkac (2002), ao identificar que os diferentes perfis de clientes realmente 

utilizam critérios distintos na escolha de um fundo ou gestor. As autoras apontaram que 

clientes de fundos de pensão no mercado norte-americano parecem ser mais sofisticados em 

termos quantitativos do que clientes de fundos mútuos. O fluxo de captação em fundos 

voltados para fundos de pensão é relacionado de maneira significativa e positiva com métricas 

de performance ajustada ao risco, como o alfa de Jensen. Seria também negativamente 

relacionado ao tracking error2, uma medida de risco diversificável. O fluxo de captação em 

fundos mútuos, onde predominam investidores de varejo, teria forte relação com métricas de 

retorno bruto, não ajustadas ao risco. 

James e Karceski (2002) encontraram resultados semelhantes aos de Del Guercio e Tkac 

(2002) ao analisar uma amostra de fundos mútuos norte-americanos para o período de 1996 a 

2001. Eles identificaram que existem diferenças entre os critérios utilizados por investidores 

para seleção de fundos nos mercados de varejo e institucional. Mais especificamente foi 

encontrado que clientes de fundos de pensão confiam em critérios de performance 

sofisticados, como o alfa de Jensen enquanto clientes do varejo focam em retornos históricos 

e rankings de fundos divulgados por jornais e revistas. 

Uma proposta eficiente para entender o comportamento de diferentes segmentos de 

investidores seria a partir da identificação precisa de cada segmento dentre os investidores dos 

fundos. Gomes (2014) conseguiu identificar qual seria o segmento de origem do investidor 

predominante em cada fundo, para uma amostra de 5.378 fundos brasileiros das categorias 

Ações, Renda Fixa e Multimercados, no período de 2008 a 2012. A análise de sensibilidade da 

captação ao desempenho recente mostrou coeficiente positivo para a variável independente de 

desempenho nas três categorias de fundos analisadas, porém com maior reação ao 

desempenho em fundos voltados para investidores de varejo. 

                                                           
2 O tracking error (��)	é uma medida da proximidade com que determinado fundo acompanha o índice tido 
como benchmark. Seu cálculo é feito da seguinte forma: 

�� = 	����(�� − ��) = 	��[��� − ����] − ��[�� − ��]��, onde	�� − �� é o retorno ativo, a diferença entre o 

retorno do fundo �� e o retorno do benchmark ��. 
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Jank (2011) também conseguiu realizar a tarefa de identificar o segmento de origem dos 

investidores ao analisar um conjunto de dados de investidores alemães, cotistas dos mesmos 

fundos mútuos, no período de 2005 até 2008. O autor obteve a estrutura de investidores destes 

fundos e conseguiu diferenciá-los não somente entre investidores de varejo e institucionais, 

mas também entre diferentes investidores institucionais como empresas financeiras, 

seguradoras e fundos de pensão. Empresas financeiras seriam o grupo de investidores mais 

sofisticados enquanto seguradoras e fundos de pensão seriam também sofisticados porém 

estariam em desvantagem em razão de restrições regulatórias. Analisando o comportamento 

destes três grupos de investidores, Jank identificou que o segmento de empresas financeiras 

apresenta tendência mais forte e estatisticamente significativa de reagir à performance 

passada. Seguradoras e fundos de pensão também se orientam pela performance passada, 

porém de maneira mais discreta que empresas financeiras. Os resultados para investidores de 

varejo foram inconclusivos. Neste estudo o fato da tendência mais forte de se orientar pela 

performance passada ter sido identificada no segmento de empresas financeiras é relevante 

pois normalmente atribui-se tal tendência a investidores menos sofisticados. Ou seja, as 

conclusões de Jank de certa forma vão em oposição ao que foi identificado por Del Guercio e 

Tkac (2002) e James e Karceski (2002). Suas conclusões porém estão de acordo com a teoria 

proposta por Gruber (1996), de que investidores sofisticados agindo de maneira racional se 

orientam pela performance passada.  

No campo de estudo da sofisticação financeira de investidores de varejo Lusardi (2008) 

observa que cada vez mais os indivíduos são responsáveis por sua própria segurança 

financeira e se confrontam com instrumentos financeiros mais complexos. A autora indica que 

existem evidências da falta de alfabetização financeira na população norte-americana. Por esta 

razão muitos indivíduos não apresentam condições de tomar boas decisões de investimento. 

Falhas no planejamento da aposentadoria, baixa participação no mercado acionário e 

comportamento pouco eficaz na tomada de empréstimos seriam consequências ligadas à 

ignorância sobre conceitos financeiros básicos. 

Estas ideias entre outras serão abordadas no próximo tópico desta revisão bibliográfica, 

quando será discutido o conteúdo informacional existente nos dados de desempenho passado.  
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3.3 O conteúdo informacional do desempenho passado  

 

Conforme citado em itens anteriores, a relação entre desempenho e captação, sua natureza e 

principais características, foram estudadas por diversos autores. Os modelos utilizados, de 

uma maneira geral, assumem que existe algum nível de informação nos dados de desempenho 

passado que possibilitaria criar expectativas sobre o desempenho futuro. Este tópico foi 

bastante abordado nos estudos que analisam a chamada persistência de performance. Os 

resultados destes estudos porém, são de certa forma contraditórios. 

Existem trabalhos que identificaram que a persistência de performance se apresenta de 

maneira mais pronunciada em fundos de pior desempenho, conforme destacado por 

Hendricks, Patel e Zeckhauser (1993). A partir de uma amostra de fundos de ações norte-

americanos, Brown e Goetzman (1995) encontraram evidências da existência de persistência 

de performance porém julgaram como baixa a capacidade do retorno histórico de prever 

retornos superiores. A amostra utilizada compreendia o período de 1976 a 1988 e também 

incluía fundos encerrados neste período, de forma a minimizar o viés da sobrevivência. 

Concluíram que a análise da persistência de performance seria útil como ferramenta para 

evitar fundos ruins. Outra conclusão importante é que a persistência de performance é 

fortemente dependente do período de análise, em razão da correlação existente entre os 

fundos de diferentes gestoras. 

No Brasil vários estudos foram feitos buscando verificar a persistência de desempenho, como 

é o caso de Andaku e Pinto (2003), Monteiro (2007) e Xavier, Montezado e Oliveira (2008). 

Estes autores encontraram evidências da existência da persistência, principalmente para 

prazos relativamente curtos. Todos estes estudos destacaram um eventual efeito do viés da 

sobrevivência na amostra de dados. 

O estudo de Ippolito (1992), já citado anteriormente, indicou além de evidência estatística da 

relação entre desempenho passado e captação, que os investidores teriam maiores 

possibilidades de selecionar fundos de boa qualidade ao optar pelos que apresentaram melhor 

rentabilidade passada. De acordo com Ippolito a qualidade dos fundos de investimento não é 

algo aparente para os investidores, sendo necessária a busca por sinais de uma boa qualidade. 
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Um destes sinais seria a rentabilidade passada. O autor apontou para a existência de 

correlação serial entre o retorno dos fundos em períodos consecutivos, o que validaria o 

critério de diferenciação a partir da rentabilidade passada. A opção de investir em fundos com 

melhor desempenho recente seria totalmente racional, desde que também existissem fundos 

de desempenho ruim na amostra, para permitir a diferenciação.  

Gruber (1996), em outro trabalho também já citado, buscava métricas que previssem o retorno 

e também buscava explicar o forte crescimento do patrimônio dos fundos com gestão ativa 

nos Estados Unidos.  Uma de suas conclusões foi que investidores de fundos mútuos com 

gestão ativa apresentam habilidade de identificar os melhores gestores, permitindo que 

identifiquem os fundos que no futuro apresentarão melhor performance. Seria uma solução 

racional para os investidores direcionar seus recursos baseando-se na performance recente. 

Este efeito ficou conhecido como Smart Money e para que ele exista é necessário que existam 

gestores talentosos, com capacidade de gestão superior e também investidores sofisticados o 

suficiente para conseguir detectar estes gestores mais talentosos.  

Por fim, um trabalho que merece menção é o de autoria de Berk e Green (2004). Neste foi 

estabelecido um modelo em que o investidor, agindo racionalmente, escolhe fundos com 

melhor desempenho passado. Esta conclusão é considerada interessante já que conforme 

citado não há consenso acerca da persistência de performance. De acordo com o modelo 

desenvolvido pelos autores os investidores competiriam entre si pela possibilidade de investir 

em fundos que percebam ter gestores mais habilidosos, sendo esta habilidade basicamente 

medida pelo desempenho passado. À medida que o fundo capta mais recursos, seu retorno 

marginal diminui enquanto o patrimônio e, por consequência, a remuneração do gestor 

aumentam. O fato de não existir a persistência de performance não significaria que não há 

habilidade especial do gestor e sim que os recursos direcionam-se aos fundos de maneira 

competitiva. A habilidade de gerar retornos excedentes diminuiria com o crescimento do 

patrimônio do fundo.  

Conclusões importantes destes autores terão relevância na escolha de variáveis para o modelo 

a ser desenvolvido nas próximas seções deste trabalho. Uma delas é que quanto maior a 

variância dos retornos de um fundo menos importantes são os retornos históricos para 

avaliação. Outra observação interessante é feita sobre o papel da idade do fundo, sendo que 
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quanto mais antigo for o fundo menor a resposta dos fluxos aos retornos, pois investidores já 

possuiriam muitas informações sobre o desempenho do fundo e novas informações seriam 

pouco relevantes. 

 

3.4 Implicações teóricas e objetivos 

 

Um  dos objetivos deste trabalho é de verificar de maneira empírica a relação entre 

performance e captação em fundos de investimento no Brasil. Mais especificamente espera-se 

saber se na amostra selecionada existe relação positiva entre performance e captação, assim 

como foi apontado nos trabalhos baseados no mercado norte-americano feitos por Ippolito 

(1992), Gruber (1996), Chevalier e Ellison (1997), Sirri e Tufano (1998), Del Guercio e Tkac 

(2002) e nos trabalhos baseados no mercado brasileiro feitos por Bardella (2009), Guterman 

(2009) e Gomes (2014), todos estes citados na revisão bibliográfica.  

Adicionalmente, será estudado o conceito da utilização racional da performance histórica 

como critério de seleção de fundos. O pressuposto é que a performance histórica fornece 

algum conteúdo informacional. Isso foi constatado por Ippolito (1992), Gruber (1996) e 

também por Berk e Green (2004). Dado que este conteúdo informacional é relevante e 

usualmente utilizado por todos os grupos de investidores, define-se outro objetivo deste 

trabalho: verificar se investidores de segmentos distintos, que sejam cotistas dos mesmos 

fundos durantes os mesmos períodos, atribuem importância semelhante à performance 

histórica como critério para aplicar ou resgatar recursos. Espera-se obter resultados que 

ratifiquem a ideia que investidores tidos como mais sofisticados, como investidores 

institucionais e de private banking, atribuem menor importância à performance histórica 

como critério de decisão. Fazem isto por preferirem outras métricas de avaliação mais 

elaboradas. É esperado, portanto, que os resultados obtidos sejam semelhantes aos de James e 

Karceski (2002), Del Guercio e Tkac (2002) e Gomes (2014) e sejam diferentes dos 

encontrados por Jank (2011).  
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4  METODOLOGIA 

 

4.1 Dados 

 

Este trabalho fez uso de uma base proprietária de uma gestora de recursos que opera no 

mercado local. Esta gestora estava posicionada, em Setembro de 2014, entre as 15 maiores do 

Brasil, de acordo com o ranking de Gestão de Fundos de Investimento da ANBIMA. O foco 

da gestora é em grandes investidores, entre eles Fundos de Pensão, Seguradoras, Corporate, 

Regimes Próprios de Previdência Social e Private Banking. Apesar de associada à um banco 

com atividade no mercado brasileiro, a gestora em questão não tem acesso à uma rede de 

agências para distribuição de seus fundos no varejo. O acesso aos clientes de varejo é feito 

através de contratos de distribuição com grandes bancos, corretoras e distribuidoras de títulos 

e valores mobiliários.  

Para a realização deste estudo foram disponibilizadas duas bases de dados. A primeira delas, 

chamada a partir de agora de Base Agregada, traz apenas informações públicas como o valor 

da cota líquida de todos os custos e o valor do patrimônio líquido dos fundos. Se trata de um 

conjunto de 41 fundos mútuos, que representava o total de fundos disponíveis, no período 

selecionado entre Julho de 2010 e Julho de 2014. Foram coletados dados mensais e 

considerados fundos que estiveram ativos durante todo este período e também fundos que se 

iniciaram ou foram encerrados no período. As Tabelas 3, 4 e 5 trazem maiores detalhes da 

Base Agregada.  

Tabela 3: Descrição da Amostra de Dados em Final de Período – Patrimônio Líquido dos 

Fundos – Base Agregada 

  
Total de 
Fundos 

Patrimônio Líquido (milhões de Reais) 

    Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 
jul/10 28 149,00  180,36  622,26  1,01  
jul/11 31 161,46  199,59  749,58  0,13  
jul/12 33 135,06  142,78  512,00  1,36  
jul/13 30 141,39  136,74  453,84  0,46  
jul/14 27 144,75  171,42  731,87  3,35  

Fonte: Elaboração Própria  
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Percebe-se a partir da Tabela 3 que existe dispersão no valor do patrimônio líquido dos fundos 

da amostra. Para esta variável, o desvio padrão é maior do que a média, o que evidencia um 

grau de heterogeneidade significativo. Em parte isto pode ser explicado pela opção de não se 

restringir a amostra definindo um patrimônio líquido mínimo ou escolhendo fundos de 

determinada classificação CVM. Sabe-se que fundos de diferentes classificações naturalmente 

tem diferenças relevantes de tamanho.  

 

Tabela 4: Descrição da Amostra de Dados em Final de Período – número de Fundos – 

Base Agregada 

  Número de Fundos   

  Total Referenciado Renda Fixa Curto Prazo Multimercado Ações 
jul/10 28 7 8 1 8 4 
jul/11 31 7 9 1 10 4 
jul/12 33 6 10 0 11 6 
jul/13 30 5 8 0 11 6 
jul/14 27 5 7 0 9 6 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

Na amostra estão representadas cinco das sete classificações CVM. Não haviam fundos, no 

período selecionado, das classificações Cambial e Dívida Externa. A classificação Curto Prazo 

está sub-representada, com apenas um fundo e este existiu apenas durante parte do período 

selecionado. 

Na análise dos tipos de fundos presentes na indústria brasileira foi destacado que há 

predomínio das classificações Renda Fixa e Referenciados. Isto implica em fundos com 

patrimônios líquidos médios superiores às demais classificações. Este mesmo fato se aplica à 

amostra em análise, conforme nota-se na Tabela 5. 
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Tabela 5: Descrição da Amostra de Dados Final de Período – Patrimônio Líquido por 

Classificação CVM – Base Agregada 

  Patrimônio Líquido (em milhões de Reais) - Classificação CVM 

  Referenciado Renda Fixa Curto Prazo Multimercado Ações 

  
Média Desvio 

Padrão Média Desvio 
Padrão Média Desvio 

Padrão Média Desvio 
Padrão Média Desvio 

Padrão 

jul/10 309,84 245,67 132,57 145,44 225,27 0,00 65,52 101,62 48,31 58,96 
jul/11 366,93 300,99 150,42 111,89 50,76 0,00 84,35 116,56 47,21 53,43 
jul/12 288,81 159,97 162,43 153,50     70,78 76,52 53,55 61,83 
jul/13 284,32 125,81 172,09 109,81     82,97 130,89 88,46 108,81 

jul/14 393,89 238,09 153,25 82,27     62,20 83,34 51,04 56,93 
 Fonte: Elaboração Própria 

 

A gestora também disponibilizou uma segunda base, chamada a partir de agora de Base 

Desagregada. Esta segunda base é mais completa, compreende o mesmo período e contém 

informações do passivo dos 41 fundos mútuos. 

Através da Base Desagregada é possível identificar as posições e movimentações dos 

investidores individualmente. São identificadas posições de 2.623 investidores. Não é 

apresentado nome ou qualquer outro tipo de informação pessoal. Em cada linha da base, para 

uma data específica, estão disponíveis as seguintes informações:  

 

• Código identificador do investidor; 

• Código identificador do fundo investido; 

• Quantidade de cotas possuída pelo investidor na data; 

• Saldo financeiro possuído pelo investidor na data; 

• Caractere identificador do segmento ao qual pertence o cotista, sendo que os 5 

segmentos presentes são Private Banking, Corporate, Institucional, Fundo de Fundos 

e Distribuidores. 
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O segmento Institucional é representado por clientes do segmento de Fundos de Pensão. Já o 

segmento de Distribuidores é representado por clientes que são parte dos acordos de 

distribuição feitos pela gestora junto ao Varejo. As Tabelas 6, 7 e 8 trazem maiores detalhes 

descritivos da Base Desagregada. 

 

Tabela 6: Descrição da Amostra de Dados em Final de Período – Número de investidores 

de acordo com Classificação CVM – Base Desagregada 

  Número de Investidores 

  Total Ações Curto Prazo Multimercado Referenciado Renda Fixa 

jul/10 1325 97 7 285 355 581 
jul/11 1580 92 6 384 414 684 
jul/12 1476 101 3 325 395 652 
jul/13 1483 184 3 308 380 608 
jul/14 1303 151 1 243 385 523 

Fonte: Elaboração Própria 

A maior parte dos investidores da amostra tem posição em fundos Renda Fixa, Referenciados 

e Multimercado, fazendo com que estas sejam as classificações de fundos mais populares, 

assim como acontece no mercado brasileiro como um todo, conforme apresentado na seção 

2.2. 

 

Tabela 7: Descrição da Amostra de Dados em Final de Período – Número de investidores 

de acordo com segmento – Base Desagregada 

  Número de Investidores 

  Total Private 
Banking Institucional  Distribuidores Fundo de 

Fundos Corporate 

jul/10 1.325 1.069 50 164 24 18 
jul/11 1.580 1.136 50 351 27 16 
jul/12 1.476 1.076 48 309 31 12 
jul/13 1.483 1.101 49 286 31 16 
jul/14 1.303 999 43 214 31 16 
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Fonte: Elaboração Própria 

Percebe-se que a maioria dos investidores tem origem no segmento Private Banking, seguido 

pelo segmento de Distribuidores. Um menor número de investidores tem origem nos 

segmentos Corporate e Fundo de Fundos. 

É importante ressaltar que cada investidor do segmento Distribuidores representa um contrato 

de distribuição. Através de cada um destes contratos um número grande de clientes de varejo 

podem acessar os fundos. Não existe abertura de cada um dos clientes individuais nestes 

contratos, pois esta informação é de propriedade das corretoras, distribuidoras ou bancos 

parceiros.  

 

Tabela 8: Descrição da Amostra de Dados em Final de Período – Saldo médio por 

investidor de acordo com segmento – Base Desagregada 

  Saldo Médio por Investidor (em milhões de Reais)  

  
Todos os 

Segmentos 
Private 

Banking 
Institucional Distribuidores 

Fundo de 
Fundos 

Corporate 

jul/10 1,53 0,62 9,96 3,59 10,65 6,68 
jul/11 1,38 0,69 8,91 1,68 12,17 11,25 
jul/12 1,20 0,66 8,20 1,57 6,19 5,43 
jul/13 1,09 0,57 9,97 2,00 4,12 12,34 

jul/14 1,30 0,59 8,18 2,48 7,09 23,94 
 Fonte: Elaboração Própria 

 

Os dados da Tabela 8 permitem verificar que os menores saldos médios investidos são de 

clientes do segmento Private Banking. Conclui-se portanto, a partir da análise conjunta das 

Tabelas 6 e 7 que os investidores do Private Banking são predominantes quando 

consideramos sua quantidade porém apresentam uma posição investida média menor do que 

os demais. 

Na Figura 4 observa-se a distribuição do patrimônio investido nos 41 fundos presentes na 

base de dados. Percebe-se que há um predomínio do Private Banking, resultado de um grande 

número de investidores apesar dos saldos médios menores. 
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Figura 4: Distribuição Percentual do Patrimônio Total dos Fundos em Análise – Por 

Segmento – Base Desagregada 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

A distribuição do patrimônio da amostra por segmento difere da composição da indústria 

brasileira em alguns aspectos. O principal deles e que merece maior destaque é que há uma 

inversão de posições em termos de participação entre investidores de Private Banking e 

Institucionais. Investidores de Private Banking representam 38% do patrimônio da amostra 

enquanto os Institucionais representam aproximadamente 14%. Na indústria brasileira, por 

sua vez, os investidores Institucionais somam 38% do total de recursos investidos e os 

investidores de Private Banking representam 15% do total. 

É importante ressaltar que a partir da Base Desagregada, ao considerar o somatório das 

posições de todos os investidores em determinado fundo em certa data, chega-se a um valor 

equivalente ao seu Patrimônio Líquido oficial, que consta na Base Agregada. Este somatório 

será chamado de PL Sintético. 

Segue abaixo um exemplo do cálculo do PL Sintético de um fundo em determinada data. 

Neste exemplo i representa o código identificador de cada fundo, k é o código identificador do 

segmento de origem do investidor, j é o código identificador de cada investidor e xijk é o saldo 

investido na data: 
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A partir da metodologia acima é possível fazer uma quebra de cada fundo em cinco outros 

conjuntos contendo somente investidores de um mesmo segmento. Cada um destes cinco 

conjuntos é obtido a partir da soma do saldo financeiro dos investidores de um mesmo 

segmento em determinada data, como no exemplo abaixo: 

��	����é����	 �	!"� �	1, �0120���	5 = ��$,. = % &'()
�+�,

(-$
|� = 1, 4 = 5						(2) 

A criação destes conjuntos de investidores permite definir os chamados Fundos Simulados, 

com características definidas de acordo com a Tabela 9. 

 

Tabela 9: Descrição da Amostra – Números e Características dos Fundos Simulados 

 

  Número de Fundos Simulados 

  
Total por 

Classificação 
CVM 

Private 
Banking 

Institucional Distribuidores 
Fundo de 
Fundos 

Corporate 

Referenciado 25 5 6 5 5 4 
Renda Fixa 51 11 11 11 11 7 
Curto Prazo 4 1 1 1 0 1 

Multimercado 49 13 10 10 11 5 
Ações 26 6 6 6 8 0 

Total 155 36 34 33 35 17 
 Fonte: Elaboração Própria 

 

Este tipo de separação em Fundos Simulados define um importante diferencial do presente 

trabalho em comparação aos estudos anteriores feitos para o mercado brasileiro. Será possível 

avaliar o comportamento de investidores de um mesmo fundo, oriundos de diferentes 

segmentos, que mantiveram posições durante um mesmo período de tempo e foram 

sensibilizados pelos mesmos níveis de retorno e risco.  
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Em outros estudos foi atribuída uma classificação a determinado fundo de acordo com seu 

investidor predominante. No caso de Gomes (2014) esta atribuição foi feita de acordo com 

dados mensais informados à ANBIMA. Cada fundo registrado naquela Associação deve 

informar o percentual do patrimônio líquido distribuído por segmento. Gomes classificou os 

fundos utilizando o segmento de origem dos investidores predominantes em cada um deles. 

Os dados sobre a distribuição do patrimônio por segmento de cliente são de acesso restrito à 

ANBIMA e na maioria das vezes não levam em consideração o investidor médio, fazendo 

com que as medidas agregadas sejam muito influenciadas por investidores muito 

representativos na composição do patrimônio do fundo. 

A partir das bases descritas é possível calcular todas as métricas de retorno, risco e captação 

que foram utilizadas na modelagem econométrica a ser apresentada nas seções seguintes. 

 

4.2 Variáveis de captação e desempenho 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi semelhante à de Sirri e Tufano (1998), Bardella 

(2009), Guterman (2009) e Gomes (2014) para avaliar a relação entre performance e captação. 

A primeira variável a ser definida é a que determina a captação líquida. Uma escolha 

importante é entre a captação em percentual do patrimônio ou a captação em termos 

monetários. O uso da primeira opção faria com que variações de patrimônio em fundos 

pequenos potencialmente distorcessem os resultados. Já a captação em termos monetários 

faria com que os fundos maiores preponderassem na regressão a ser estimada. Por não haver 

uma metodologia isenta de distorções optou-se pela utilização da captação em percentual do 

patrimônio, à semelhança do que foi feito em outros trabalhos para o mercado brasileiro. 

Desta forma, a Captação Líquida, que representa o crescimento percentual dos ativos do 

fundo, desconsiderando o efeito do retorno do fundo no período, é definida de acordo com a 

fórmula abaixo: 

6�',7 = 	���,� −���,�−4. (1 + :�,�)
���,�−4 		(3) 
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onde PLi,t é o patrimônio líquido do fundo i no final do período t, e Ri,t é o retorno obtido pelo 

do fundo i no período de t calculado pela equação (4). O cálculo feito desta maneira implica 

que toda a captação aconteceu ao final do período analisado3.  

O Retorno, por sua vez, é definido pela fórmula abaixo: 

:',7 = 	6����,�
6����,�−4 − 1																							(4) 

onde Cotai,t é o valor cota do fundo i  no final do período t. O valor da cota utilizado é o valor 

da cota líquido de todos os custos. 

Conforme citado na descrição da Base de Dados, é possível calcular as variáveis acima para 

todo conjunto de fundos da Base Agregada e Fundos Simulados da Base Desagregada.  

 

4.3 Outras variáveis  

 

Foi utilizada em todos os modelos como variável de controle o patrimônio líquido do fundo. 

A utilização da captação em percentual do patrimônio poderia causar alguma distorção para 

fundos muito pequenos e ao controlar-se pelo patrimônio essa distorção é eliminada. 

Chevalier e Ellison (1997) e Sirri e Tufano (1998) observaram um impacto negativo do 

tamanho do fundo nos fluxos monetários para o mesmo. Seus resultados sugerem que fundos 

de tamanho menor tendem a atrair maiores porcentagens de entrada de fluxos monetários. À 

medida que os fundos aumentam em tamanho, a relação entre desempenho e fluxos 

monetários enfraquece.   

Adicionalmente, foram incluídas três outras variáveis quando o modelo estimado considerava 

dados de captação líquida e performance em janelas anuais. As variáveis incluídas foram: 

                                                           
3 Sirri e Tufano (1998) recalcularam essa métrica considerando que os fluxos aconteceriam no início, no meio ou 

continuamente durante o período analisado e concluíram que estas diferenças nos cálculos não alteram os 

resultados obtidos. 
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a. Variável de risco, sendo utilizada a volatilidade anualizada dos retornos diários nos 

últimos 12 meses para fundos Referenciados, Renda Fixa, Curto Prazo e 

Multimercado e o Tracking Error nos últimos 12 meses para fundos da classificação 

Ações. Ippolito (1992) e Sirri e Tufano (1998) verificaram que existe um impacto 

marginal negativo do risco sobre os fluxos de captação dos fundos; 

 

b. Variável de captação da classificação CVM à qual o fundo pertence, sendo esta a 

captação líquida para todos os fundos registrados na CVM. Esta variável foi calculada 

a partir de informações extraídas do sistema Quantum Axis, sendo equivalente ao 

somatório da captação líquida de todos os fundos de determinada classificação CVM, 

acumulada para os últimos 12 meses. Esta variável foi utilizada na forma de uma 

dummy, que apresentava valor 1 quando a captação apurada foi positiva e 0, caso 

contrário; 

 

c. Idade do fundo, calculada em anos. Chevalier e Ellison (1997) documentaram que os 

fundos com um histórico máximo de 5 anos têm uma relação entre desempenho e 

fluxos monetários mais forte do que os fundos com histórico mais longo. Del Guercio 

e Tkac (2002) e Berk e Green (2004) identificaram um impacto negativo da idade na 

captação dos fundos. 

Outros tipos de variáveis que provavelmente impactam a captação, como a taxa de 

administração, não variaram no período analisado. Ao longo do tempo são capturadas ao 

incluirmos no modelo a ser especificado o efeito fixo de fundo. 

 

4.4 Viés de Sobrevivência 

 

De acordo com Sirri e Tufano (1998), se os fundos com desempenho ruim diminuírem de 

tamanho e deixarem de existir, serão criadas amostras de dados apenas com fundos 

sobreviventes. Desta forma é possível que deixe-se de detectar uma relação positiva entre 

performance e captação em fundos com desempenho ruim.  
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Guterman (2009) cita que o viés da sobrevivência é a tendência de fundos com desempenho 

fraco desaparecerem. O impacto destes fundos em estudos que consideram a rentabilidade é 

grande, pois se somente fundos com bom desempenho são considerados, tende-se a 

superestimar a rentabilidade. A hipótese de se considerar somente fundos sobreviventes em 

alguma data de corte eliminaria parte muito importante da amostra deixando de lado fundos 

que apresentaram resgates significativos. Teríamos uma amostra com vieses onde 

predominariam fundos com captação positiva.  

Para minimizar o efeito do viés de sobrevivência foram selecionados todos os fundos mútuos 

disponíveis na amostra. São fundos que se iniciaram antes do período de análise e 

permaneceram ativos até a última data disponível, bem como os fundos que tiveram início ou 

se encerraram ao longo do período. A dimensão temporal foi, portanto, diferente entre os 

fundos analisados.  

 

4.5 Especificações do Modelo  

 

Os trabalhos sobre este mesmo tema diferem bastante na periodicidade adotada, 

principalmente em função da disponibilidade de dados. Decidiu-se testar a sensibilidade da 

captação ao desempenho em diferentes prazos, utilizando periodicidades comuns de 

divulgação de resultados para investidores locais: performance e captação em períodos 

mensais, trimestrais, semestrais e anuais.  

Na Tabela 10 são apresentados exemplos de como as métricas serão analisadas nas diferentes 

periodicidades. Considera-se nestes exemplos que a informação para o fundo seria da data 31 

de dezembro de 2013. São apresentados os períodos de análise do retorno e da captação, para 

janelas mensais, trimestrais, semestrais e anuais. As métricas de retorno e captação são 

calculadas conforme as equações (3) e (4), apresentadas na seção 4.2. 
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Tabela 10: Exemplo de periodicidades das métricas de retorno e captação com data base 
31/12/2013 

  n (Prazo em Meses) 

  1 3 6 12 

     

Período de Retorno 
(variável independente) 

01/11/2013 a 
29/11/2013 

01/07/2013 a 
30/09/2013 

02/01/2013 a 
28/06/2013 

02/01/2012 a 
31/12/2012 

Período de Captação 
(variável dependente) 

02/12/2013 a 
31/12/2013 

01/10/2013 a 
31/12/2013 

01/07/2013 a 
31/12/2013 

02/01/2013 a 
31/12/2013 

          
Fonte: Elaboração Própria 

 

O procedimento exemplificado acima foi aplicado para todas as observações presentes nas 

bases, com janelas móveis de captação e retorno, compreendendo dados mensais de Julho de 

2010 a Julho de 2014. 

Nos modelos em que a Base Desagregada foi utilizada, a partir da determinação dos Fundos 

Simulados, serão preponderantemente utilizados os resultados de captação e performance 

anuais. Entende-se que a análise com dados anuais traz robustez aos modelos e também se 

aproxima do se verifica na prática como periodicidade principal de análise, principalmente 

nos segmentos mais sofisticados do mercado. Ratificando esta escolha pode-se citar que 

também foi esta a periodicidade preferencial utilizada em outros estudos como Sirri e Tufano 

(1998), Bardella (2009) e Guterman (2009). 

Na verificação da sensibilidade da captação em relação ao desempenho, segregando-se os 

fundos de acordo com a classificação CVM, também foram utilizados resultados de captação 

e performance anuais, com base nos mesmos argumentos descritos acima. 

As estimações neste trabalho foram realizadas através de uma análise de dados em painel com 

efeitos fixos. Um painel de dados consiste de uma série temporal para cada membro da seção 

cruzada da base, com dados sobre os indivíduos sendo observados ao longo do tempo. 

Quando os indivíduos são mantidos e observados ao longo do tempo é adequado que se utilize 
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a análise de dados em painel pois as regressões a partir deste modelo permitem controlar 

características não observáveis e constantes no tempo (Wooldridge, 2003).  

Deve-se utilizar um modelo de efeitos fixos quando o interesse reside apenas no impacto de 

variáveis que oscilam ao longo do tempo. Através deste modelo consegue-se explorar o 

relacionamento entre variáveis preditoras e dependentes para uma entidade (país, pessoa ou 

empresa). Cada entidade tem suas características próprias que podem ou não influenciar as 

variáveis preditoras. Com efeitos fixos assume-se que alguma característica presente no 

indivíduo pode impactar ou enviesar as variáveis preditoras e seria preciso controlar este 

impacto. Este seria o racional por trás da premissa da correlação entre o termo de erro de uma 

entidade e as variáveis preditoras. O modelo de efeitos fixos removeria o efeito destas 

características que não variam no tempo, tornando possível avaliar o efeito líquido das 

preditoras na variável dependente (Wooldridge, 2003). 

Outra premissa importante para o modelo de efeitos fixos é que as características que não 

variam com o tempo são específicas do indivíduo e não devem ser correlacionadas com as 

demais. Cada entidade é diferente e por esta razão o termo de erro de cada uma delas e a 

constante, que captura características individuais, não devem ser correlacionadas com outras 

características. Se os termos de erro são correlacionados, o modelo de efeitos fixos não é 

adequado. 

A escolha desse tipo de modelo se justifica pelo fato de existirem características dos fundos 

que não seriam consideradas se utilizássemos uma regressão simples por mínimos quadrados. 

Quando utiliza-se o painel tais características são consideradas. 

A equação geral para o modelo de efeitos fixos é: 

=',7 = �' + 
$>'7 +	?7 + @'7									(5) 

onde Yi,t é a variável dependente sendo i = entidade e t = tempo; �' (i = 1,..., n) é o intercepto 

para cada entidade (n interceptos específicos);  >'7 representa uma variável independente e 
$ 
é o coeficiente para esta variável independente, ?7é o efeito fixo de tempo @'7 é o termo de 

erro. 



45 
 

. 

   
 

 Considerou-se também a realização de estimações a partir de modelos de efeitos aleatórios 

porém esta possibilidade foi descartada a partir da realização de Testes de Hausman4. 

Ajustando o modelo descrito para utilização das variáveis que estão disponíveis, define-se o 

teste da sensibilidade da captação à performance passada a partir da estimação de uma 

equação do seguinte tipo, em que se considera efeitos fixos de fundo e tempo: 

6�',7 = �' + 
$:',7A) + 
�ABC���áC0�E	 0	������F07A) + ?7 + @7									(6) 
onde CLi,t é a captação líquida do fundo i no período t; Ri,t-k é o retorno obtido pelo do fundo i 

no período de t-k sendo k o prazo em meses; variáveis de controlet-k são o logaritmo do 

Patrimônio Líquido do Fundo i nos modelos para vários períodos de tempo e nos modelos 

anuais são as variáveis logaritmo do Patrimônio Líquido do Fundo i, Risco do Fundo i, 

Captação em t de todos os fundos de mesma classificação CVM do fundo i e por fim, o 

logaritmo da idade do fundo i. Conforme já citado, assume-se que o termo de erro @7  não é 

correlacionado com as variáveis explicativas de qualquer período de tempo para o mesmo 

indivíduo. Na estimação de todos os modelos foi utilizado o programa de análise estatística 

Stata.  

Nos modelos definidos existe a possibilidade de se estar induzindo correlação nos erros, o que 

faz com que as fórmulas usuais subestimem a variância (Wooldridge, 2003). No caso da 

amostra selecionada, a existência de algum nível de correlação entre os retornos dos fundos 

parece ser nítida. Para que a análise seja a mais correta possível, deve-se levar em 

consideração a presença desta correlação. Caso contrário, os erros-padrão dos coeficientes 

estimados podem ser subestimados, levando a testes de significância inválidos.  

A premissa usual utilizada nas análises de dados em painel é que o termo de erro (@'7) do 

modelo definido em (5) é independente e identicamente distribuído. Esta premissa é violada 

em muitos casos e uma generalização possível seria assumir erros clusterizados ou agrupados. 

Poderia ser dito que, por exemplo, observações dentro do grupo i são correlacionadas de 

                                                           
4 Hausman (1978) desenvolveu um teste de especificação geral, que testa se um estimador respeita a hipótese de 
ortogonalidade entre as variáveis independentes e os resíduos da regressão (hipótese nula), evitando estimadores 
inconsistentes ou viesados. No teste é calculada a correlação entre o estimador eficiente e a diferença deste para 
o estimador consistente, tanto para a hipótese nula quanto para a hipótese alternativa. Sendo a correlação igual a 
zero pode-se utilizar o estimador eficiente. Caso contrário usa-se o estimador consistente. O teste de Haussman 
compara coeficientes gerados pela regressão com efeitos fixos e aleatórios.  
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alguma maneira não conhecida, induzindo correlação em  @'7  dentro de i mas fazendo com 

que os grupos i e j não tenham erros correlacionados. Considerando as características da 

amostra de dados e com o objetivo de obter resultados mais sofisticados foram estimados 

modelos com ajuste nos erros-padrão dos estimadores, utilizando a opção de clustering do 

Stata. Os erros-padrão foram corrigidos para clusters ao nível dos fundos.  
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5  RESULTADOS 

 

A investigação dos resultados será conduzida de acordo com as seguintes etapas: 

• testes da sensibilidade da captação ao desempenho em vários prazos; 

• testes da sensibilidade da captação ao desempenho de acordo com o segmento de 

origem dos clientes; 

•  testes da sensibilidade da captação ao desempenho por Classificação CVM. 

5.1 Testes da sensibilidade da captação ao desempenho em vários prazos 

 

Os resultados do teste de sensibilidade da captação ao desempenho passado para vários prazos 

são apresentados na Tabela 11. A estimação foi feita a partir da Base Agregada, considerando-

se um modelo com efeitos fixos de fundo e de tempo e com clusters ao nível dos fundos. 

Pode-se observar que os coeficientes do desempenho passado, mensurado pelo retorno, são 

positivos e significativos, confirmando que a captação dos fundos da amostra é sensível ao 

desempenho em todos os prazos avaliados. 

Tabela 11: Sensibilidade da captação ao índice de desempenho – Todos os fundos – Base 
Agregada 

  k (Prazo em Meses) 
  1 3 6 12 

Variáveis Independentes     
     Retorno = (Cotat-k / Cota t-2k) 1,514*** 2,285*** 4,946*** 5,249*** 

 
(0,446) (0,688) (1,615) (1,747) 

log(PLt-k) -0,159*** -0,847*** -2,034*** -5,017*** 
(0,0251) (0,0697) (0,125) (0,209) 

Constante 1,215*** 6,552*** 15,61*** 38,89*** 
(0,309) (1,477) (3,000) (5,537) 

  
   

Observações 1.515 1.485 1.436 1,340 
R-Quadrado 0,082 0,158 0,240 0,399 
Número de Fundos 41 41 41 37 
Fonte: Elaboração Própria. Notas: regressões em painel utilizando efeitos fixos de fundo e tempo, com clusters 
ao nível dos fundos. Variável dependente é a Captação Líquida em t conforme definido em (3). Erros-padrão 
robustos entre parênteses. (***): significativo a 1%; (**): significativo a 5%; (*): significativo a 10%. 
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Estes resultados estão de acordo com a expectativa definida nos objetivos do trabalho. Os 

coeficientes para o retorno são significativos a 1% em todos os prazos5.  

O coeficiente estimado para a variável do Patrimônio Líquido defasado também se mostrou 

significativo em todos os prazos. O valor negativo apurado significa que fundos maiores 

tendem a atrair fluxos monetários percentualmente menores. A constante ou intercepto 

também foi significativa em todos os prazos avaliados. 

 

5.2 Testes da sensibilidade da captação ao desempenho de acordo com o segmento de 

origem dos clientes 

 

Estão na Tabela 12 os resultados da estimação do modelo a partir da Base Desagregada, 

considerando os Fundos Simulados. Lembrando que nesta análise há separação dos cotistas da 

gestora nos respectivos segmentos de origem. A estimação considerou dados de captação e 

performance anuais, sendo novamente um modelo com efeitos fixos de fundo e de tempo e 

com clusters ao nível dos fundos. Será possível, a partir dos resultados apresentados nesta 

tabela, analisar a heterogeneidade entre clientes de diferentes segmentos. 

Conforme citado anteriormente a análise com dados anuais traz robustez aos modelos, se 

aproxima do que se verifica na prática como periodicidade preferencial de análise e também 

foi a periodicidade utilizada em vários estudos anteriores.  

Os resultados indicam que a sensibilidade da captação ao desempenho histórico é positiva e 

significativa apenas para os investidores do segmento de Distribuidores. Este segmento, 

conforme já descrito, é representado por clientes de varejo provenientes de acordos de 

distribuição da gestora com grandes bancos, corretoras e distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários. O coeficiente apurado para o retorno foi positivo e significativo a 10%. 
                                                           
5 A regressão tem a forma definida em (6). A periodicidade utilizada se dá conforme exemplo na Tabela 9. Para 
uma observação datada de 31/12/2013, a captação na janela de 12 meses compreenderia o período de 02/01/2013 
a 31/12/2013 e o retorno seria calculado no período de 02/01/2012 a 31/12/2012. Para a janela de 6 meses a 
captação compreenderia 01/07/2013 a 31/12/2013 e o retorno 02/01/2013 a 28/06/2013.  Para a janela de 3 
meses a captação compreenderia 01/10/2013 a 31/12/2013 e o retorno 01/07/2013 a 30/09/2013. Finamente, para 
a janela de 1 mês a captação compreenderia 02/12/2013 a 31/12/2013 e o retorno 01/11/2013 a 29/11/2013. Este 
procedimento foi aplicado para toda a base, em janelas móveis para o período entre Julho de 2010 e Julho de 
2014. A captação e o retorno foram calculados conforme as equações (3) e (4), respectivamente. 
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Tabela 12: Sensibilidade da captação ao índice de desempenho – Fundos Simulados – 

Base Desagregada – Classificação por segmento de origem dos investidores 

 

  k=12 (Prazo de 12 Meses) 

  Private 
Banking Institucional Distribuidores  Fundo de 

Fundos Corporate 

Variáveis Independentes      

      
Retorno = (Cotat-k / Cota t-2k) 10,40 4,748 34,88* 11,37 5,822 

 
(15,57) (3,767) (20,07) (6,812) (13,24) 

ln(PLt-k) 8,334 0,0176 -2,259 -0,513 0,148 

(8,734) (0,134) (1,858) (0,655) (0,121) 

Constante -53,27 -0,767 12,47 2,545 -0,614 
(61,92) (1,822) (12,41) (2,350) (1,169) 

     
Observações 1.204 900 1.112 982 443 

R-Quadrado 0,057 0,062 0,088 0,069 0,141 
Número de Fundos 
Simulados 

33 28 30 32 15 

Fonte: Elaboração Própria. Notas: regressões em painel utilizando efeitos fixos de fundo e tempo, com clusters 
ao nível dos fundos. Variável dependente é a Captação Líquida em t conforme definido em (3). Erros-padrão 
robustos entre parênteses. (***): significativo a 1%; (**): significativo a 5%; (*): significativo a 10%. 
 

O modelo com resultados apresentados na Tabela 13 é correlato ao da Tabela 12. São 

incluídas as outras variáveis explicativas, descritas no item 4.3, que estão disponíveis somente 

em períodos anuais.  

Os resultados são semelhantes aos reportados na Tabela 12. O modelo indicou novamente 

coeficiente positivo e significativo a 10% para a variável de retorno apenas para os 

investidores do segmento de Distribuidores.  
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Tabela 13: Sensibilidade da captação ao índice de desempenho com variáveis 

explicativas adicionais – Fundos Simulados – Base Desagregada – Classificação por 

segmento de origem dos investidores 

 

  k=12 (Prazo de 12 Meses) 

  Private 
Banking Institucional  Distribuidores Fundo de 

Fundos Corporate 

Variáveis Independentes      
      

Retorno = (Cotat-k / Cota t-2k) 13,22 4,197 31,56* 6,504 7,700 

 
(11,25) (3,952) (18,41) (3,870) (12,12) 

ln(PLt-k) 7,775 -0,0210 -2,466 -0,531 0,262** 
(8,107) (0,111) (1,921) (0,676) (0,106) 

Variável de Risco 414,7 -1,851 287,9* 71,18* 65,65 
(329,9) (12,06) (145,0) (37,52) (101,8) 

Captação Positiva para a 
Classificação 

6,943 -0,0990 0,0561 7,052 -0,333 

(6,671) (0,713) (2,873) (4,312) (0,210) 
log(Idade em anos) 31,39 5,122 -8,308 14,42 14,37** 

(30,87) (6,723) (11,30) (13,22) (5,907) 
Constante -84,39 -3,544 11,83 -13,89 -11,51** 

(83,89) (6,056) (19,13) (9,097) (4,793) 
Observações 1.204 900 1.112 982 443 
R-Quadrado 0,063 0,063 0,102 0,109 0,167 

Número de Fundos 33 28 30 32 15 
Fonte: Elaboração Própria. Notas: regressões em painel utilizando efeitos fixos de fundo e tempo, com clusters 
ao nível dos fundos. Variável dependente é a Captação Líquida em t conforme definido em (3). Erros-padrão 
robustos entre parênteses. (***): significativo a 1%; (**): significativo a 5%; (*): significativo a 10%. 

Adicionalmente, neste modelo com maior número de explicativas e novamente no segmento 

Distribuidores, a variável de risco também apresentou significância. O coeficiente apurado, 

porém, foi positivo. A literatura sobre o tema cita que esta variável deveria apresentar 

coeficiente negativo, ou seja, haveria impacto negativo na captação quanto maior fosse o risco 

apresentado pelo fundo. Entendemos que isso seria verdadeiro caso a análise compreendesse 

apenas fundos semelhantes ou de uma mesma classificação, com investidores avaliando o 

risco de fundos muito parecidos. Não é o caso deste trabalho pois na base analisada há 

presença de fundos de diferentes classificações.  

Apesar da argumentação apresentada anteriormente justificando a utilização das janelas 

anuais para a análise, modelos adicionais foram estimados para o segmento de Distribuidores, 



51 
 

. 

   
 

considerando as janelas de 1 mês, 3 meses e 6 meses. Estes modelos contam apenas com o 

retorno histórico como variável explicativa, já que as demais explicativas somente estão 

disponíveis em janelas de 12 meses. Os resultados encontram-se na Tabela 14, que para fins 

de comparação apresenta também os resultados para o modelo de 12 meses. O coeficiente 

estimado para a variável de retorno é positivo e significativo apenas na janela de 12 meses. 

Estes resultados também ratificam a escolha da janela de 12 meses como período preferencial 

para as análises deste trabalho. 

Tabela 14: Sensibilidade da captação ao índice de desempenho – Fundos Simulados – 

Base Desagregada – Investidores do segmento Distribuidores 

  k (Prazo em Meses) 

  1 3 6 12 

Variáveis Independentes     
     Retorno = (Cotat-k / Cota t-2k) 2,466 3,477 -0,405 34,88* 

 
(1,716) (3,288) (11,60) (20,07) 

log(PLt-k) -0,514** -1,411** -3,837 -2,259 
(0,206) (0,693) (2,666) (1,858) 

Constante 3,607** 10,98** 25,88 12,47 
(1,399) (4,792) (16,14) (12,41) 

    
Observações 1.219 1.203 1.175 1.112 

R-Quadrado 0,076 0,112 0,082 0,088 

Número de Fundos 33 33 33 30 
Fonte: Elaboração Própria. Notas: regressões em painel utilizando efeitos fixos de fundo e tempo, com clusters 
ao nível dos fundos. Variável dependente é a Captação Líquida em t conforme definido em (3). Erros-padrão 
robustos entre parênteses. (***): significativo a 1%; (**): significativo a 5%; (*): significativo a 10%. 

 

Os resultados apresentados nesta seção 5.2 também vão de encontro às expectativas 

determinadas nos objetivos do trabalho. Verificou-se que investidores tidos como mais 

sofisticados, como investidores Institucionais e de Private Banking, atribuem menor 

importância ao desempenho histórico como critério de decisão. Investidores menos 

sofisticados, por sua vez, aqui representados por clientes do segmento Distribuidores, 

mostraram-se orientados pelo desempenho histórico, apresentando para esta variável 

coeficiente positivo e estatisticamente significativo nas estimações.  
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5.3 Testes da sensibilidade da captação ao desempenho por Classificação CVM 

 

Por fim, são apresentados nesta seção os resultados da estimação considerando-se apenas os 

clientes do segmento de Distribuidores e segregando-se os fundos de acordo com sua 

Classificação CVM. Novamente foi utilizada a Base Desagregada e foram avaliados os 

Fundos Simulados. 

Esta segregação por Classificação CVM resulta em um número pequeno de Fundos 

Simulados para algumas classificações, o que pode representar alguma deficiência nos 

resultados encontrados. A estimação considerou dados de captação e desempenho anuais, mais 

uma vez através de um modelo com efeitos fixos de fundo e de tempo e com clusters ao nível 

dos fundos. Uma exceção é feita para a classificação Curto Prazo, já que a presença de apenas 

um Fundo Simulado não permite a clusterização por fundo. Os resultados constam na Tabela 

15.  

Tabela 15: Sensibilidade da captação ao índice de desempenho – Base Desagregada e 

segmento Distribuidores - Classificação CVM 

  k=12 (Prazo de 12 Meses) 

  Referenciados Renda 
Fixa 

Curto 
Prazo Multimercado Ações 

Variáveis 
Independentes      

      Retorno = (Cotat-k / 
Cota t-2k) 

17,00* 50,35 -16,38*** 54,25*** 56,49*** 

 
(8,913) (30,80) (2,934) (7,637) (8,865) 

ln(PLt-k) -9,949*** -0,379 0,662*** -0,165 1,191*** 
(0,475) (0,793) (0,162) (0,151) (0,454) 

Constante 75,36*** 3,689 -4,823*** -2,596** -2,003 
(3,669) (5,412) (1,616) (1,049) (2,585) 

     Observações 243 367 21 287 194 
R-Quadrado 0,691 0,007 0,965 0,131 0,158 
Número de Fundos 
Simulados 

5 10 1 8 6 

Fonte: Elaboração Própria. Notas: regressões em painel utilizando efeitos fixos de fundo e tempo, com clusters 
ao nível dos fundos, com exceção feita para fundos de Curto Prazo. Variável dependente é a Captação Líquida 
em t conforme definido em (3). Erros-padrão robustos entre parênteses. (***): significativo a 1%; (**): 
significativo a 5%; (*): significativo a 10%. 
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Os coeficientes estimados para o retorno passado foram positivos e estatisticamente 

significativos para os fundos Referenciados, Multimercado e Ações. Para as classificações 

Multimercado e Ações o coeficiente estimado para o desempenho passado foi significativo a 

1% e para Referenciados foi significativo somente a 10%.  

Adicionalmente, na classificação Referenciados foram obtidos coeficientes significativos a 

1% tanto para a variável Patrimônio Líquido quanto para a constante. Na classificação 

Multimercado a constante foi significativa a 5% e nos fundos de Ações o patrimônio líquido 

foi significativo a 1%. 

É importante notar que para a classificação Curto Prazo os resultados obtidos mostram 

coeficiente estimado negativo e estatisticamente significativo para a variável de retorno. 

Conforme já citado, temos apenas um Fundo Simulado e desta forma não é possível ajustar o 

erro-padrão utilizando clusters por fundo, o que sugere cautela na interpretação direta do 

resultado.  

Conclui-se, portanto, que os resultados apresentados nesta seção sugerem que quando 

considerados investidores do segmento de Distribuidores, não existe homogeneidade na forma 

com que se dá o impacto da performance passada na avaliação de fundos de diferentes 

classificações CVM. O impacto mais relevante da performance se deu em fundos 

Multimercado e Ações. 
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6  CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho procurou-se analisar de maneira empírica a sensibilidade da captação de 

fundos de investimento ao desempenho passado. A análise foi feita a partir de uma amostra 

extraída de uma base de dados proprietária, fornecida por uma gestora de recursos que opera 

no mercado brasileiro. A amostra compreendia 41 fundos mútuos com dados mensais para o 

período entre Julho de 2010 e Julho de 2014. A metodologia utilizada foi semelhante a de 

Sirri e Tufano (1998), Bardella (2009), Guterman (2009) e Gomes (2014). 

A análise da sensibilidade da relação entre captação e desempenho trouxe indícios de que esta 

relação é positiva e significativa, ou seja, um bom desempenho passado implicará em 

captação líquida positiva. Tais resultados estão em conformidade com o verificado em estudos 

para o mercado norte-americano feitos por Ippolito (1992), Gruber (1996), Chevalier e Ellison 

(1997), Sirri e Tufano (1998), Del Guercio e Tkac (2002) e nos trabalhos baseados no 

mercado brasileiro feitos por Bardella (2009), Guterman (2009) e Gomes (2014). 

Na análise que pode ser considerada a maior contribuição deste trabalho foi estudada a 

sensibilidade da captação ao desempenho de acordo com o segmento de origem dos 

investidores. Foi possível identificar as posições e movimentações dos investidores 

individualmente e a partir daí foram construídos Fundos Simulados, compostos apenas por 

investidores de origem em um mesmo segmento. Avaliou-se desta forma o comportamento de 

investidores de um mesmo fundo, oriundos de diferentes segmentos, que mantiveram 

posições durante períodos de tempo coincidentes, sendo sensibilizados pelos mesmos níveis 

de retorno e risco. Segundo nosso conhecimento, nenhum estudo no mercado brasileiro havia 

feito este tipo de investigação. Os resultados obtidos indicaram que investidores tidos como 

menos sofisticados, oriundos do varejo e aqui representados pelo segmento de Distribuidores, 

atribuem maior importância à performance histórica como critério de decisão. Estes 

resultados são semelhantes aos obtidos por James e Karceski (2002), Del Guercio e Tkac 

(2002) e Gomes (2014) e são diferentes dos encontrados por Jank (2011). 

Adicionalmente, foram também obtidos resultados indicando que a relação entre captação e 

desempenho muda de acordo com a classificação dos fundos. Analisando retornos anuais e 
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selecionando-se somente o segmento de Distribuidores, a fim de analisarmos novamente os 

investidores de varejo, foi percebido impacto mais relevante da performance passada na 

captação de fundos Multimercado e de Ações. Estes resultados se assemelham aos obtidos por 

Gomes (2014) que encontrou significância estatística na relação entre captação e desempenho 

no segmento de varejo, para as categorias Multimercado, Ações e Renda Fixa. Guterman 

(2009), por sua vez, encontrou para prazos mais longos uma relação positiva e significativa 

apenas em fundos de Ações. 

O estudo, entretanto, apresenta algumas limitações. A amostra selecionada, apesar de 

exclusiva e bastante completa, representa um grupo pequeno de fundos gerido por uma 

mesma empresa. Acrescenta-se ainda que as informações disponibilizadas na base de clientes 

consideravam apenas posições em fundos. Eventuais investimentos destes clientes em outras 

gestoras não foram contemplados, bem como outros ativos financeiros que provavelmente 

possuíam em suas carteiras de investimento. 

Percebe-se portanto que existe um claro viés da gestora em análise. Não se estudou, 

entretanto, se existem outros fatores específicos desta empresa (mudanças de equipe, 

alterações nas políticas de investimento, mudanças nas estratégias de marketing, etc.) que 

podem ter determinado o fluxo de recursos nos períodos analisados. Também não foram 

avaliados eventuais impactos de variáveis macroeconômicas nos fluxos de captação. 

Finalmente, como recomendação para trabalhos futuros, sugerimos um ajuste nas métricas de 

performance analisadas, considerando o retorno excedente ao benchmark em substituição ao 

retorno bruto, para as categorias de fundos em que esta alteração for aplicável, notadamente 

em fundos de Ações e Multimercados. Sugerimos também avaliar quais são os resultados 

financeiros obtidos por cada segmento de clientes, sabendo de antemão que investidores de 

Varejo foram identificados como os que se orientam de maneira mais relevante pelo 

desempenho passado dos fundos. 
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