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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo o estudo sobre o encerramento de fundos de investimento 

multiestratégia no mercado brasileiro com relação à influência das variáveis: taxas de 

administração e performance, idade, desempenho, patrimônio e captação líquida. Os 

fundos selecionados apresentam características de condomínio aberto, e destinados a 

investidores em geral, com duas janelas de observação, anuais e trimestrais, durante o 

período de 2008 a 2014. Os estudos apresentados são separados para dois tipos de 

fundos: com classificação Master e fundos de investimento em cotas (FIC). Para a 

determinação de desempenho dos fundos utiliza-se duas diferentes métricas, o retorno 

descontado da taxa DI e o índice de Sharpe. As variáveis foram avaliadas sob dois 

distintos modelos, o primeiro utilizando os dados das variáveis em valores absolutos e o 

segundo classificando-as em quintis. Para a obtenção dos resultados os dados foram 

aplicados por regressões em painel logística, painel e cross section.  Os resultados 

obtidos mostraram a importância do patrimônio e da captação líquida, seguido por 

idade. Os desempenhos, tanto retorno descontado quanto o índice de Sharpe, 

apresentaram menor influência, e com pouca significância os custos de administração e 

de performance. Um segundo resultado apresentado é a diferença da significância das 

variáveis entre os tipos de fundos Master e FIC, no grupo de fundos Master apenas 

patrimônio líquido apresentou consistente influência nos eventos de encerramento em 

janelas anuais. Outra importante constatação é a diferença existente entre janelas 

trimestrais e anuais, em que grande parte das variáveis estudadas, principalmente as 

variáveis de desempenho apresentam maior nível de significância nas janelas mais 

curtas. 
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ABSTRACT 

This paper aims to study the closure of multi-strategy investment funds in the Brazilian 

market considering the influence of the variables: management and performance fees, 

age, fund performance, net equity and fund flow. The selected funds are open-end and 

public distribution, and studied in two different observation windows, annual and 

quarterly, from 2008 to 2014. Two types of funds were studied: Master and investment 

funds in quotas. To determine their performance two different metrics were used: return 

discounted DI rate and Sharpe ratio. The variables were evaluated under two different 

models, the first using variables’ data as absolute values and the second classifying 

them into quintiles. The results were obtained by applying regressions in logistics panel, 

panel and cross section. The results showed the importance of the equity net and the 

fund flow, followed by age. The performances, return discounted DI rate and the Sharpe 

ratio, were less influential. The other variables, management fee and performance fee, 

were not significant. A second result is the difference of the variables significance 

between the fund types: Master and FIC. Among Master funds, net equity had 

consistent influence on closing events in annual observations. Another important 

finding is the difference between quarterly and annual windows, many variables 

especially the performance ones have a higher level of significance in shorter windows. 

 

 

Key Words: multi-strategy funds, closure analysis, logistic panel 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho analisa o evento de encerramento de fundos multiestratégia, sejam estes 

liquidados ou incorporados, através de um estudo sobre as variáveis que mais 

apresentam influência esse evento, utilizando dois distintos modelos, e em duas distintas 

janelas de observação das variáveis.  

O estudo possui enfoque nos fundos de investimento classificação ANBIMA 

multimercado e tipo multiestratégia e que permitem aplicação e resgate para 

investidores em geral, com dados mensais entre os anos de 2004 a 2014. 

Adicionalmente as análises apresentadas trazem a distinção entre os fundos que são 

MASTER e os que não o são, identificados como fundos de investimento em cotas 

(FIC) 

Estes fundos, multiestratégia, apresentam portfólio de investimento abrangente e podem 

adotar mais de uma estratégia de investimento, com risco em diversas classes de ativos, 

o que é somando ainda a possibilidade de alavancagem. Estas características tornam 

este segmento um dos principais ativos de investimento das pessoas físicas, que buscam 

a possibilidade de diversificação de seus investimentos. 

Por se tratar de um segmento de investimento relevante, é natural o interesse sobre as 

possíveis variáveis que possam influenciar a descontinuidade destes produtos de 

investimentos. Os eventos de liquidação destes fundos trazem consigo a possibilidade 

de outras perdas tributárias aos investidores na data de encerramento. 

A tabela 1 traz duas importantes informações, a primeira sobre o grande volume 

financeiro investidos nos fundos multimercados, e a segunda é sobre como este 

segmento de investimento vem diminuindo a sua participação dentro da indústria de 

fundos, em 2004 representavam 28,6% e em 2014 já correspondiam a 19,1%.  
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Tabela 1 - Histórico da Distribuição de Fundos pelas Classificações Existentes até 2014. 

 
Porcentagem do Patrimônio Liquido 

2014 2004 1995 1994 
Curto Prazo 4,4% 3,7% 0,0% 0,0% 
Referenciado DI 13,7% 18,0% 0,0% 0,0% 
Renda Fixa 28,3% 30,3% 83,5% 92,7% 
Multimercado 19,1% 28,6% 13,2% 0,0% 
Cambial 0,1% 0,8% 0,4% 0,0% 
Ações 6,7% 8,2% 2,8% 7,2% 
Previdência 14,9% 5,8% 0,0% 0,0% 
Participações 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
Off Shore 2,1% 3,6% 0,0% 0,0% 
Outros * 5,0% 1,2% 0,2% 0,1% 

Patrimônio 
Líquido Total** 

2.827.500,75 1.086.365,68 291.135,32 248.499,14 

Fonte: ANBIMA. * Outros = FIEX + FIDC + IMOB + FEF, ** valores em reais. 
Nota: Dados tratados pelo autor.  

A tabela 2 apresenta a taxa de encerramento e de abertura de fundos multiestratégia de 

condomínio aberto e distribuídos para investidores em geral ao longo do período de 

2004 a 2014. Observa-se no ano de 2014 que fundos FIC deixam de apresentar 

crescimento, tanto por um aumento no índice de encerramento como também por uma 

diminuição na abertura de novos fundos. 

Tabela 2 - Fundos Multimercado Multiestratégia Período de 2004 a 2014 condomínio 
aberto para público em geral. 

Ano 
FIC MASTER 

Total Novos Encerrados Total Novos Encerrados 

2014 727 13,3% 16,5% 245 23,7% 8,2% 

2013 760 22,1% 13,0% 207 27,5% 7,8% 

2012 694 18,2% 12,4% 166 23,5% 5,5% 

2011 656 17,7% 3,7% 136 29,4% 0,0% 

2010 565 23,4% 2,8% 96 36,5% 3,2% 

2009 450 20,9% 0,7% 64 42,2% 0,0% 

2008 358 20,4% 0,0% 37 54,1% 0,0% 

2007 285 26,0% 0,0% 17 41,2% 0,0% 

2006 211 17,5% 0,0% 10 20,0% 0,0% 

2005 174 18,4% 0,0% 8 12,5% 0,0% 

2004 142 34,5% 0,0% 6 0,0% 0,0% 

Fonte: Sistema Quantum Axis. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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De acordo com a tabela 2 os eventos de encerramento para fundos multiestratégia 

começam no ano de 2009, tornando assim os resultados deste trabalho baseados em 

dados do período de 2008 a 2014.  

As principais variáveis identificadas neste trabalho com forte influência no 

encerramento dos fundos são o patrimônio líquido do fundo e a captação, idade do 

fundo, índice de Sharpe e retorno descontado da taxa DI, que apresentaram em alguns 

casos significância nas análises. Outras variáveis estudadas e que tiveram fraca relação 

com a probabilidade de encerramento foram: taxas de administração e de performance. 

O índice de Sharpe entra no estudo como outra variável de verificação de performance, 

agregando nos modelos estudados características de retorno ajustado ao risco. 

Para estudar as variáveis citadas utilizou-se um modelo com tratamento do valor 

absoluto dos dados. Um segundo modelo utiliza a classificação em faixas de quintil, isto 

com o objetivo de diferenciar a sensibilidade do investidor quanto às faixas. Para 

análises dos modelos foram feitas regressões em painel logística, painel e cross section. 

Outra forma de análise deste trabalho é a observação dos dados estudados em janelas 

anuais e janelas trimestrais durante o período de 2008 a 2014. 

Os resultados foram semelhantes, porém com nível de significância das variáveis 

maiores em janelas trimestrais. As janelas menores, com observações trimestrais, 

mostram captação e retorno com maior influência quando tratamos dos fundos FIC.  

Os modelos não estudam o possível efeito das gestoras sobre a probabilidade de 

encerramento. Uma das principais razões é a falta de uma classificação confiável para 

possíveis diferenciações entre as diversas gestoras, que pudessem ser utilizadas neste 

trabalho. 

Com o aumento da oferta de diferentes produtos de investimento e uma regulamentação 

restritiva, o efeito de encerramento mostra-se natural. A importância no estudo do 

encerramento visa complementar outros trabalhos acadêmicos que identificam nestes 

ativos grandes vieses, por exemplo a performance, e a persistência de performances 

ruins.  

Este trabalho além da introdução, conta com a segunda seção, que é o resumo de outros 

trabalhos, os quais ajudaram na constituição desta pesquisa. Conta na terceira e quarta 

seções as amostras estudadas e dos resultados obtidos dos modelos nas três diferentes 
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análises em painel logística, painel e cross section. E por fim, na última seção 

apresentam-se as conclusões. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Nesta seção estão discutidas algumas contribuições acadêmicas utilizadas para respaldar 

os estudos deste trabalho. Os tópicos abordados tratam de análises sobre as variáveis 

independentes propostas por este trabalho sobre: liquidez; desempenho; viés de 

sobrevivência; captação líquida e outros efeitos inerentes aos diversos fundos de 

investimento.  

2.1 Efeito do Viés de Sobrevivência em Fundos 

Resultado importante encontrado no trabalho de Carhart (1997) trata sobre o viés de 

sobrevivência afetar mais a faixa de fundos que tem o desempenho abaixo da média do 

que necessariamente a todo o conjunto da amostra. Este efeito é corroborado nos 

trabalhos de Liang (2000) e também em Carhart et al. (2002). 

O fenômeno da superestimação causado pelo viés de sobrevivência é evidenciado 

também em outros mercados como o de hedge funds Horst e Verbeek (2007) e de 

mutual funds Linnainmaa (2013). Além, no mercado brasileiro verificados por Andaku 

e Pinto (2003). 

Carhart (1997) em seus estudos analisou os equity mutual funds de 1962 a 1993, com 

uma amostra de 1.892 fundos, calculou a performance tanto pelo CAPM três fatores 

quanto de quatro fatores. Mostrou que apesar de evidências suaves sobre performances 

anormais persistirem no futuro, é mais fortemente significativa a persistência de 

performances ruins. Em suas conclusões expôs que os efeitos negativos das altas 

despesas refletem diretamente na performance. Evidenciou com surpresa o fato de 

fundos load (fundos que têm seus custos de corretagem pagos pelos próprios 

investidores) apresentam desempenhos inferiores aos fundos não load.    

Carpenter e Lynch (1999) através de um modelo de simulação analisaram o efeito de 

viés de sobrevivência no mercado americano de mutual funds, utilizaram os dados de 

Carhart (1997) para recriar os cenários presentes nas simulações. Em suas conclusões 

verificaram na ausência de viés de sobrevivência que o test t é mais forte sobre a 

hipótese nula, e que não existe persistência na diferença entre fundos com desempenho 

melhor em relação aos de piores desempenho.  

Liang (2000) realizou estudos empíricos na indústria de hedge funds nos Estados 

Unidos analisando as razões que influenciavam a dissolução destes fundos, utilizou para 
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isto duas diferentes bases de dados, HFR onde contou com 1.162 fundos tendo 110 

dissolvidos no período de 1992 a 1997 e a base TASS com 1.627 de fundos sendo 426 

dissolvidos de 1993 a 1998. Através de regressões em probit evidenciou que o principal 

motivo para a dissolução é a baixa performance e que este viés de sobrevivência é 

superior a 2% ao ano. Quanto ao tipo de classificação do hedge fund na base TASS, 

apresentaram significância para 10 dos 15 tipos de fundos, o que não foi percebido na 

base HFR.  

Carhart et al. (2002) analisaram o impacto da sobrevivência dos mutual fund nos 

retornos das carteiras. O estudo no mercado americano englobou o período de 1962 a 

1995, em dados mensais. Para o cálculo das performances utilizaram o modelo de Fama 

e French (1993) e modelo de quatro fatores. Nas conclusões Carhart et al. (2002) 

apresentaram evidências de desaparecimento de fundos cujo baixo desempenho tenham 

apresentado persistência. 

Andaku e Pinto (2003) analisaram no período do início do plano real, julho de 1994 e 

junho de 2001, 84 fundos de ações com condomínio aberto de instituições financeiras 

tradicionais. Através de testes estatísticos não paramétricos, observaram para cinco 

diferentes janelas: 3,6 anos; 1,9 anos; 1 ano; 6 meses e 3 meses o comportamento do 

desempenho passado confrontado com os observados no futuro, utilizaram índice de 

Sharpe como métrica de performance. Como conclusão do trabalho obtiveram que em 

janelas maiores a persistência do desempenho é mais forte do que em janelas menores, 

assim como já observado nos trabalhos de Grinblatt e Titman (1992) e Hendricks, Patel 

e Zeckhauser (1993). 

Baba e Goko (2006) apresentaram em seus estudos a probabilidade de encerramento 

sobre hedge funds. De 2004 a 2014 analisaram um total de 4000 fundos ativos e 2000 

fundos liquidados. Utilizando métodos em cross section e painel em suas análises 

concluiram que fundos com mais chance de sobrevivência apresentam altos retornos, 

elevados patrimônios e menor volatilidade em seus retornos. Verificaram também que 

despesas contribuem negativamente para sobrevivência.  

Horst e Verbeek (2007) analisaram o efeito da superestimação da performance no 

mercado de hedge funds nos Estados Unidos de 1994 a 2000. Seus estudos contaram 

com duas principais razões para encerramento de fundos: má performance e por simples 

liberalidade da gestora em encerrar. Sobre o problema do viés mostraram que a faixa 
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inferior de performance destes fundos pode conter uma superestimação de até 8% e que 

sem o tratamento correto deste viés a diferença de fundos de alta performance para os 

de baixa performance podem ser capturados em 4,3%, com o tratamento de fundos 

dissolvidos pode chegar a 10%.    

É recorrente assim como Linnainmaa (2013) a verificação da persistência de 

performance recorrentemente ruins em diversas janelas de observações, em diferentes 

décadas, com diferentes metodologias de cálculo de performance e mais variados 

mercados de fundos. Por mais diversos que sejam os modelos de análises de 

performance utilizados pelos autores Hendricks, Patel e Zeckhauser (1993), Carpenter e 

Lynch (1999) e Giacomoni (2010) os resultados quanto a persistência de más 

performances são mais frequentes. 

Existindo diferentes métricas de verificação de performance, este trabalho apresenta 

duas formas para a determinação de desempenho, como retorno descontado da taxa DI e 

a medida do índice de Sharpe, este último também utilizado nos trabalhos de Andaku e 

Pinto (2003) para verificação de performance.  

Linnainmaa (2013) propôs em seu trabalho um modelo para corrigir o viés de 

sobrevivência inverso. O estudo mostrou que o viés de sobrevivência sobre o estudo da 

performance de mutual funds no mercado americano geram tendências negativas. Ainda 

analisou estes fundos que iniciaram a partir de 1984, que contou com 1853 em sua 

amostra, e verificou que não só performance recorrentes baixas, mas também “má sorte” 

influenciam no encerramento de fundos. Calculou que este viés de sobrevivência 

influencia na média a performance em 60 pontos bases por ano.  

2.2 Efeito da Performance sobre Fundos 

A performance de fundos de investimento é corriqueiramente objeto de estudos. 

Trabalhos como de Grindblatt e Titman (1992) e Hendricks, Patel e Zeckhauser (1993) 

evidenciaram a persistência de performance anormais no mercado Americano.  

No mercado brasileiro trabalhos como os de Giacomoni (2010) e Cordeiro (2013) 

evidenciaram também a persistência de performance na indústria de fundos 

multimercados e de renda variável. A observação desta persistência por diferentes 

técnica valida a utilização do desempenho do fundo como um possível sinalizador de 

evento de dissolução. 
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Grindblatt e Titman (1992) analisaram a persistência no desempenho de “mutual funds” 

no mercado americano. Em suas análises utilizaram fundos ativos no período entre 1974 

e 1984, desta base excluíram os fundos exclusivos o que abrangeu um total de 279 

mutual funds. Ao longo destes 10 anos utilizaram uma regressão em cross section em 

que se confrontaram os primeiros cinco anos e os últimos cinco anos. Chegaram à 

conclusão que existe a persistência de retornos anormais neste período.  

Hendricks, Patel e Zeckhauser (1993) evidenciaram no seu estudo a persistência de 

performance futuras também em mutual funds baseando-se na performance de curto 

prazo. Examinaram o período de 1974 a 1988 tendo cuidado com o viés de 

sobrevivência. Analisaram esta persistência em duas diferentes janelas:  cinco anos e 

trimestrais. Os resultados apresentaram estudos de performance através do alfa de 

Jensen e regressões pelo método de mínimos quadrados ordinários. Concluíram que 

fundos que apresentaram os piores desempenhos em períodos passados tendem a 

continuar com má performance no futuro enquanto que fundos que apresentaram 

retornos superiores anormais (fenômeno hot hands) não apresentam a mesma 

intensidade à persistência nos períodos futuros. 

Brown e Goetzmann (1995) apresentaram um estudo sobre o fenômeno da persistência 

na performance em equity mutual funds. Foram selecionados os fundos sobreviventes e 

também extintos no período de 1976 e 1988, a amostra teve uma variação de 372 fundos 

na primeira data e 829 na última. O trabalho concluiu que a performance é fortemente 

dependente das janelas de observação analisadas como também existe a evidência da 

persistência desta performance quando controlada a amostra pela sobrevivência dos 

fundos.  

Uma importante característica da amostra selecionada neste trabalho é a possibilidade e 

facilidade de investimento e desinvestimento por parte dos cotistas dos fundos 

multiestratégia abertos. Isto posto, a frequência da análise dos dados pode retornar 

resultados distintos. Como um importante resultado apresentado por tanto por 

Hendricks, Patel e Zeckhauser (1993) como por Brown e Goetzmann (1995) a utilização 

de janelas diferentes testes do modelo podem identificar melhores condições que 

caracterizem os fundos encerrados. 

Berk e Green (2004) estudaram sobre a performance de gestores de mutual funds com o 

desenvolvimento de um modelo que combina o interesse dos investidores por estes 
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fundos, a diferenciação nas habilidades dos gestores em gerar retorno e sobre retornos 

passados dos gestores, incluindo no modelo a entrada e saída de fundos, e notando que 

baixas taxas de sobrevivência no mercado de mutual funds podem ser identificadas pela 

renovação no processo de aprendizagem das gestoras. Em suas conclusões identificaram 

a irracionalidade dos investidores ou a existência de conflito de agência vis a vis a 

performance das gestoras e seu tamanho de investimento.  

A observação anômala de altas taxas de encerramento de mutual funds elevada no 

estudo de Berk e Green (2004) torna o estudo sobre este evento e as variáveis que 

possam influencia-lo relevantes. Giacomoni (2010) analisou a persistência no 

desempenho de 86 fundos de investimento multimercado com renda variável com 

alavancagem do mercado brasileiro no período de junho 2006 a novembro de 2008. Em 

seus resultados separou os fundos em diferentes faixas baseadas em seus respectivos 

índices de Sharpe. Em suas conclusões avaliou a probabilidade de acerto de fundos 

vencedores no futuro, obtendo forte evidência apenas na persistência de performance 

ruins futuras em fundos que apresentaram performance já ruins inicialmente.  

Cordeiro (2013) considerando apenas a performance dos fundos de investimento em 

renda variável, considera que o viés de sobrevivência é positivo; quanto ao tamanho 

temos a influência no tempo de sobrevivência; concluindo com a sugestão da exclusão 

de fundos setoriais. 

Um resultado frequente nos trabalhos citados é o efeito da maior persistência de 

performances inferiores com relação às performances melhores.  Deste fato 

conseguimos inferir duas importantes informações, a primeira evidenciada pelo 

fenômeno cold hands que apresenta mais força do que o hot hands, este último 

caracterizado por gestores que demonstram sua qualidade superior em desempenho em 

longos períodos. E o segundo ponto é sobre a longa duração percebida em performances 

ruins.  

2.3 Efeito da Captação Líquida em Fundos 

Outro efeito, que mescla a capacidade do gestor em gerar retornos satisfatórios e do 

distribuidor em realizar oferta de maneira eficiente de fundos aos investidores, é a taxa 

de captação do fundo. 
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Espera-se que a captação tenha um efeito positivo sobre a sobrevivência de um fundo. O 

contrário não se pode afirmar com tanta ênfase. Trabalhos como o de Ippolito (1992) e 

Sirri e Tufano (1998) mostraram o comportamento convexo da curva de captação frente 

à qualidade na performance. Desinvestir de fundos é um ato geralmente acompanhado 

de custos como impostos e outras taxas.  

Ippolito (1992) realizou estudos empíricos sobre o comportamento de investidores de 

mutual funds, mercado americano. Com uma amostra de 143 fundos abertos realizou 

regressões painel, com efeitos fixos e também sem o tratamento de risco sobre a 

performance obtida pelos fundos, como resposta verificou que fundos com performance 

melhores reagiram mais vigorosamente à captação do que fundos com baixo 

desempenho. Observou que apesar de os investidores serem capazes de distinguir as 

melhores performances, os custos de transferência são consideráveis, assim existe maior 

reação em aplicações do que efetivamente em resgates.  

Gruber (1996) questionou o alto crescimento do mercado de mutual funds nos Estados 

Unidos já que   nesta indústria os fundos não apresentavam melhores performances que 

os fundos de índices.  Com uma amostra de 250 fundos de 1985 a 1994 Gruber conclui 

que existem fatores racionais que levam ao crescimento desta indústria. Embora mutual 

funds apresentem risco retomo inferior aos fundos de índice existem condições como 

desvantagens institucionais para os investidores e questões tributarias desta indústria 

que justificam tal crescimento. Outro importante fator é a impossibilidade de venda à 

descoberta destes mutual funds. 

Sirri e Tufano (1998) realizaram um estudo sobre a captação em equity mutual funds no 

mercado americano em duas décadas, de 1971 a 1990. Ao todo foram analisados 690 

fundos de 288 diferentes distribuidoras. Existe viés de sobrevivência nos resultados, 

uma vez que só foram observados fundos ativos em todo o período. Em suas conclusões 

mostraram que investidores migram de forma desproporcional mais fortemente para 

fundos com performances elevadas do que desinvestem daqueles que apresentam a 

mesma relação de baixa performance. Ficou evidente pelos resultados que os 

investidores são sensíveis às taxas cobradas, uma vez que fundos que têm menores taxas 

mostram evidências de crescimento mais acelerado.   

Bardella (2009) analisou a relação convexa de captação líquida dos fundos 

multimercados brasileiros. Com uma amostra de 1.063 fundos, dos quais 300 fundos 
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abertos e 763 fundos exclusivos, englobou o período de dezembro de 1996 a dezembro 

de 2007. Através de regressão linear segmentada e dados em painel para efeitos fixos, 

obteve o resultado de desempenho dos fundos classificando-os de piores a melhores, em 

seis diferentes níveis. Concluiu no trabalho que havia uma diferente relação qualitativa 

de captação em fundos com desempenhos superiores em relação aos de desempenhos 

inferiores. 

Trabalho como de Bardella (2009) mostra que no mercado brasileiro também observa o 

efeito da captação desigual. Este fenômeno corrobora com o fato de performances ruins 

perdurarem por períodos longos, uma vez que existe um custo para os investidores 

corrigirem sua posição já investida.  Gruber (1996) evidencia outro importante ponto na 

indústria de fundos que são as forças e desvantagens institucionais quanto à retenção de 

investidores quando os desempenhos são ruins, e o alto poder de captação desta 

indústria quando combinadas com performances anormais. 

2.4 Efeito da Idade em Fundos 

Rochman e Eid (2006) em estudo sobre o desempenho entre fundos de investimentos 

passivos e ativos no mercado brasileiro, analisaram 699 fundos de investimento em 

ações, multimercado e cambiais de condomínio abertos do período de 2001 a 2006. Na 

conclusão os estudos mostraram significância na geração de alfas apenas em fundos de 

ações e multimercados com gestão ativa. Mostraram também contribuição positiva em 

performances anormais para gestoras nacionais.  Outra evidência nos fundos de ações é 

a relação direta entre idade e patrimônio líquido. 

Neste trabalho outra variável de estudo é a idade do fundo, espera-se que fundos com 

longo histórico sejam menos suscetíveis a eventos de encerramento, uma vez que seus 

gestores provaram sua qualidade no tempo. Outro indicado para idade como variável 

independente é a relação positiva da duração do fundo com o tamanho Rochman e Eid 

(2006). A idade do fundo acompanhada de um maior patrimônio líquido deve indicar 

menor probabilidade para encerramento.  

2.5 Outros Efeitos em Fundos 

Outra necessidade apresentada secundariamente neste trabalho é a distinção de 

performance do fundo pelo retorno ajustado ao risco nos modelos. Com as medidas de 

retorno descontado pelo CDI e índice de Sharpe pode-se inferir a sensibilidade ao risco 
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do investidor na obtenção de retorno. Isto é, uma significância mais forte na variável 

Sharpe, indica maior sensibilidade ao risco pelo investidor. O risco, como evidenciado 

por Malkiel, aumenta a probabilidade de dissolução de um fundo.    

Malkiel (1995) fez um estudo em uma amostra de equity mutual funds do mercado 

americano de 1971 a 1991 sobre o fenômeno hot-hands, fundos que apresentam 

desempenhos anormais. Em sua análise utilizou z-teste estatístico na identificação de 

fundos vencedores, isto é, fundos que apresentaram performance acima da mediana. Os 

resultados mostraramque fundos que apresentaram maiores níveis de risco tem mais 

probabilidade de falência. Concluiu também que bons desempenhos apresentados no 

passado tendem a persistir em curto prazo. Por fim, outra observação realizada foi que 

investidores tendem a escolher fundos com gestões mais baratas ao invés de fundos que 

apresentam características hot-hands. 

Rochman e Ribeiro (2003) através de um estudo em painel analisaram a relação entre 

estrutura do fundo e seu respectivo desempenho. Através das variáveis: agência de 

avaliação de crédito; tipo de cliente e qualidade de prestador de serviço. O estudo 

englobou 1.585 fundos brasileiros de condomínio aberto nos anos de 2000 e 2001. 

Como conclusão o trabalho identificou 320 fundos ditos vencedores hot-hands. Além 

disso, encontrou relação positiva de desempenho com a variável tipo de cliente e 

negativa em relação a taxa de administração cobrada. Apresentou pouco efeito sobre a 

regressão o tamanho do fundo. 

Como discutido nos trabalhos de Carhart (1997) e Rochman e Ribeiro (2003) os custos 

referentes aos fundos apresentam relação negativa com a performance. Este fato pode, 

de certa forma, facilitar eventos de dissolução, ao passo que performances ruins são de 

pouco interesse dos investidores. O que amenizaria os efeitos de despesas do fundo 

seria o tamanho do fundo. Espera-se neste trabalho que o patrimônio líquido seja um 

fator negativamente relacionado aos eventos de encerramento.  

Lynch e Musto (2003) propuseram um modelo que investiga a mudança de estratégia 

em fundos que obtiveram performances ruins. Analisaram o desempenho de 2425 

mutual funds entre 1985 e 1995 no mercado americano. Utilizaram o modelo de quatro 

fatores ajustado para avaliação de desempenho. Em suas conclusões mostraram que 

fundos que desempenham mal, mas que mudam suas estratégias ou gestão tendem a 
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manter o nível de captação mais do que aqueles fundos que apresentam má performance 

e que não o fazem.  
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3. METODOLOGIA 

O principal objetivo deste trabalho é identificar se existem varáveis que sejam influentes 

na identificação dos eventos de dissolução de fundos de investimento multiestratégia. 

O encerramento por decisão própria da gestora ou por pura má sorte, deveria trazer 

resultados aleatórios. Assim, o foco é verificar se um conjunto de variáveis é influente 

nestes eventos de dissolução dos fundos, os quais não são apenas eventos aleatórios.  

Mudanças regulatórias poderiam ser outro importante causador na dissolução de fundos 

neste mercado. Porém, entre 2004 a 2014 não houve alterações significativas na 

legislação de fundos multimercado, uma vez que, a principal instrução normativa, a 

ICVM 409, é de 2004. Assim, este trabalho exclui da observação variáveis relativas a 

estes possíveis impactos legais neste segmento.  

Desta forma as principais variáveis de influência estudadas são: 

• Patrimônio líquido: uma vez que os custos para manutenção das atividades de 

gestão de portfólio são significativos, períodos longos com baixo patrimônio 

líquido podem inviabilizar a manutenção da estrutura de investimento, 

acarretando o encerramento das atividades do fundo;  

• Captação líquida: como visto em outros trabalhos, a captação tem 

singularidades, o baixo nível de captação deve revelar um sintoma de problemas 

com o fundo; este item reflete também a capacidade institucional das gestoras 

que sob momentos adversos em performance ainda podem evidenciar forte 

captação. 

• Idade do fundo: pondera-se que quanto maior a idade, mais respaldado pelos 

investidores e maior é a qualidade da gestora em gerar performances 

satisfatórias. Sendo assim, a idade é um indicador para baixa probabilidade em 

encerramento. 

• Performance: é natural esperar que performances ruins sejam punidas pelos 

investidores. Assim, indicações negativas sobre a qualidade na gestão do fundo 

representariam um ponto forte para o encerramento; 

• Custos: tanto a taxa de administração quanto a taxa de gestão são abordadas 

neste trabalho como variáveis para quantificação da probabilidade de liquidação, 

os investidores não apresentam resiliência às performances medianas 

acompanhadas de taxas elevadas Carhart (1997).  
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Outro fator importante é o efeito diferenciado dos modelos para diferentes janelas. Este 

trabalho aborda duas diferentes janelas de observação para análises Brown e Goetzmann 

(1995), além de anuais, os dados são analisados também trimestralmente. 

3.1. Amostra 

Para as análises foram selecionados os fundos definidos por sua classificação CVM 

como de investimento multimercado, no período de dezembro de 2003 a dezembro 

2014. A base de dados coletada do sistema Quantum Axis compreende as seguintes 

informações sobre cada fundo: Classificação ANBIMA; tipo de condomínio se aberto 

ou fechado; Administradora e Gestora; se o fundo é Master; tipo de investidor 

ANBIMA; taxa de administração e taxa de performance; patrimônio líquido e valor da 

cota em periodicidade mensal além das informações sobre a data de início dos fundos.  

Da base original que continha 11.662 fundos, foram selecionados os fundos com 

Classificação ANBIMA definida como multimercados multiestratégia para que as 

análises do trabalho tenham como comparação fundos com o mesmo objetivo e regra de 

investimento. 

Dentre os fundos denominados multiestratégia foram selecionados aqueles que 

apresentavam forma de condomínio aberto. Uma vez que, o interesse do estudo é a 

pesquisa sobre fundos utilizados como ativos de investimento, isto é, passiveis de 

aportes e resgates.  

Uma outra condição para a seleção dos fundos estudados é que estes não tenham 

restrições com relação aos seus investidores, exclui-se da amostra aqueles: dedicados; 

exclusivos; restritos; investidores qualificados e previdenciários. Assim a amostra sem 

restrição, contempla os “não há restrição” e “todos”.  

Por fim, as análises seguiram com uma segregação entre os fundos classificados como 

MASTER, isto é, investem em ativos diretamente em ativos financeiros que não sejam 

cotas de fundos. E os fundos FIC que tem em seu portfólio cotas de outros fundos de 

investimento.  

As restrições estabelecidas procuram prover um estudo de maior clareza sobre as 

variáveis significativas do modelo para probabilidade de encerramento, além de trazer 

informações acuradas sobre esta indústria de fundos de maior acesso ao investidor 

comum.  
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Apresentando um patrimônio líquido de 117,8 bilhões de reais, a amostra estudada 

representa cerca de 4,1% do total de investimentos presentes nos fundos de 

investimento em 2014. 

 
Figura 1 - Restrições abordadas por este trabalho e seus respectivos patrimônio líquidos 
indicados em reais. 
Fonte: ANBIMA. 

Da amostra, de 2004 a 2014, conta-se a presença de 297 diferentes gestoras, sendo que 

do total, 111 estão presentes nos fundos MASTER e 285 nos fundos FIC. Como os 

dados não tratam do total de cotistas por fundo, pode-se inferir que pelo número de 

gestoras dentro de uma única classe de fundo demonstre a existência de uma demanda 

considerável por estes tipos de fundos. Isto corrobora com o objetivo do trabalho em 

analisar se existem condições ou cenários de maior probabilidade para encerramento de 

um fundo.  

Na figura 2 temos sobre os fundos FIC da amostra selecionada o gráfico com o 

percentual de gestoras que apresentaram entre 01 e 12 fundos encerrados no período de 

2009 (apresentou 141 gestoras) até 2014 (apresentou 215 gestoras).  

 

Figura 2 - Gestoras de Fundos Multiestratégia FIC Encerrados de 2009 a 2014. 
Fonte: Sistema Quantum Axis.  
Nota: Dados Tratados pelo Autor. 

Com um número também relevante de gestoras (244 presentes em 2014) a figura 3 

sobre os fundos MASTER da amostra selecionada mostra pouca concentração dos 



27 

 

fundos dissolvidos. No período o número máximo de fundos encerrados por uma 

mesma gestora foi de três, enquanto que nos fundos FIC como mostrado na figura 2 no 

ano de 2012 verifica-se a presença de 12 fundos liquidados de uma mesma gestora, isto 

pode ser reflexo do número total maior de fundos FIC encerrados 148 contra 48 de 

fundos MASTER encerrados de 2008 a 2014 

 

Figura 3 - Gestoras de Fundos Multiestratégia MASTER Encerrados de 2010 a 2014. 
Fonte: Sistema Quantum Axis.  
Nota: Dados Tratados pelo Autor. 

Das tabelas 3 e 4 verificam-se que apenas a partir de 2009 e 2010 respectivamente, 

existe ocorrência de dissolução de fundos. Na tabela 3 verifica-se que em 2014, 120 

fundos foram encerrados, um percentual de 16,5% quando comparado aos 727 fundos 

ativos neste mesmo ano.  
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Tabela 3 - Estatísticas Descritivos dos Fundos multiestratégia FIC de 2004 a 2014.  

  Ativos Encerrados 

 

Duração* Patrimônio Líquido** Duração* Patrimônio Líquido** 

Ano Número Média 
Desvio 
Padrão 

Total Média 
Desvio 
Padrão 

Número Média 
Desvio 
Padrão 

Total Média 
Desvio 
Padrão 

2014 727 1.846 1.528 72.240 99,4 349 120 1.344 1.408 1.992 16,6 34,5 

2013 760 1.755 1.490 73.970 97,3 272 99 1.545 1.275 2.417 24,4 35,3 

2012 694 1.701 1.445 69.340 99,9 265 86 1.456 1.323 2.112 24,6 48,8 

2011 656 1.616 1.395 53.080 80,9 196 24 1.806 1.354 321,2 13,4 18,1 

2010 565 1.549 1.363 50.370 89,2 204 16 1.322 999 911,4 57 115 

2009 450 1.563 1.325 41.890 93,1 193 3 525 35 39,14 13 20 

2008 358 1.546 1.266 26.820 74,9 154 0 NA NA NA NA NA 

2007 285 1.536 1.205 46.080 162,0 361 0 NA NA NA NA NA 

2006 211 1.552 1.111 27.790 132,0 300 0 NA NA NA NA NA 

2005 174 1.406 1.062 14.840 85,3 218 0 NA NA NA NA NA 

2004 142 1.282 1.021 13.900 97,9 239 0 NA NA NA NA NA 

*Duração em dias corridos. **Valores de patrimônio líquido em milhões. 
Fonte: Sistema Quantum Axis.  
Nota: Dados Tratados pelo Autor. 

 
Na tabela 4 observa-se para fundos MASTER que a taxa de encerramento é menor 

quando comparada aos fundos FIC, no mesmo ano de 2014 a taxa de liquidação 

corresponde a 8,16% sobre o total de os fundos ativos. 

 Tabela 4 - Estatísticas Descritivas dos Fundos multiestratégia MASTER de 2004 a 
2014. 

Ano 

Ativos Encerrados 

Número 
Duração* Patrimônio Líquido** 

Número 
Duração* Patrimônio Líquido** 

Média 
Desvio 
Padrão 

Total Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Total Média 
Desvio 
Padrão 

2014 245 1176 989,7 45580 187 462,0 20 1014 581 557,7 31 49,2 

2013 207 1106 959,2 44720 238 530,0 16 954 515 614,8 41 67,3 

2012 166 1093 899,4 32060 214 443,0 9 555 328 292,1 29.2 28 

2011 136 913 857,1 17750 142 263,0 0 NA NA NA NA NA 

2010 96 813 855,3 16970 179 324,0 3 569 615 8,9 3,0 3,9 

2009 64 800 948,8 11070 185 308,0 0 NA NA NA NA NA 

2008 37 883 1079,4 4403 122 233,0 0 NA NA NA NA NA 

2007 17 1349 1216,7 2856 178 241,0 0 NA NA NA NA NA 

2006 10 1503 1106,8 2083 231 326,0 0 NA NA NA NA NA 

2005 8 1509 956,3 627 90 54,9 0 NA NA NA NA NA 

2004 6 1382 792,5 594 99 66,7 0 NA NA NA NA NA 

*Duração em dias corridos. **Valores de patrimônio líquido em milhões. 
Fonte: Sistema Quantum Axis.  
Nota: Dados Tratados pelo Autor. 
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Na tabela 5 temos um sumário das estatísticas descritivas sobre o patrimônio líquido em 

milhões de reais e retorno em percentual (já descontados as despesas correntes) dos 

fundos de multiestratégia do tipo MASTER já com as restrições mencionadas 

anteriormente. Observa-se que nos anos de 2008, 2011 e 2014 o retorno médio do 

segmento é inferior à taxa DI, um comum benchmark adotado por estes fundos. Na 

tabela 6 são encontradas as mesmas estatísticas descritivas para os fundos com 

classificação FIC. Observa-se que nos anos de 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014 o retorno 

médio do segmento. 
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Tabela 5 - Estatísticas Descritivas da Amostra de Fundos Master. 

Ano Fundos 
Patrimônio Líquido (milhões) Retorno (%) 

CDI 
Total Médio 

Desvio 
Padrão 

Máximo Médio Mínimo 
Desvio 
Padrão 

2014 244 45.576,1 186,8 462,5 39,4 9,5 -37,35 8,3 10,9 
2013 206 45.282,4 219,8 509,6 70,9 9,2 -45,77 8,9 8,1 
2012 165 32.678,4 198,1 425,7 60,2 12,6 -40,83 10,6 8,4 
2011 135 18.038,5 133,6 254,8 36,4 11,4 -17,28 6,0 11,6 
2010 95 16.966,9 178,6 323,9 19,9 11,2 4,71 2,8 9,7 
2009 63 11.080,8 175,9 303,0 71,3 17,9 0,48 14,6 9,9 
2008 36 4.402,8 122,3 233,5 26,1 10,9 -5,28 6,7 12,4 
2007 16 2.855,8 178,5 241,0 47,3 16,3 8,95 11,9 11,8 
2006 9 2.082,7 231,4 325,9 22,3 17,0 14,13 2,7 15,0 
2005 7 627,2 89,6 54,9 20,0 18,7 15,90 1,5 19,0 
2004 6 594,4 99,1 66,7 17,0 14,8 10,63 2,4 16,2 

Fonte: Sistema Quantum Axis.  
Nota: Dados Tratados pelo Autor. 

Tabela 6 - Estatísticas Descritivas da Amostra para Fundos FIC. 

Ano Fundos 
Patrimônio Líquido (milhões) Retorno (%) 

CDI 
Total Médio 

Desvio 
Padrão 

Máximo Médio Mínimo 
Desvio 
Padrão 

2014 727 72.239,9 99,4 349,0 278,6 9,0 -99,62 20,9 10,9 
2013 760 73.969,2 97,3 271,6 195,1 6,4 -92,00 14,9 8,1 
2012 694 69.338,0 99,9 265,3 1219,6 12,4 -83,24 51,4 8,4 
2011 656 53.083,0 80,9 196,4 174,3 9,9 -78,89 12,6 11,6 
2010 565 50.370,1 89,2 204,1 135,3 9,3 -62,41 10,7 9,7 
2009 450 41.893,4 93,1 192,9 193,8 15,7 -82,17 18,9 9,9 
2008 358 26.822,1 74,9 154,1 43,8 6,9 -89,45 12,1 12,4 
2007 285 46.083,4 161,7 360,9 62,1 13,3 -87,76 9,5 11,8 
2006 211 27.794,5 131,7 300,0 64,4 18,1 -95,97 11,6 15,0 
2005 174 14.841,7 85,3 218,1 38,3 17,9 -91,29 10,6 19,0 
2004 142 13.903,8 97,9 239,4 27,1 16,6 -7,13 4,9 16,2 

Fonte: Sistema Quantum Axis.  
Nota: Dados Tratados pelo Autor. 

3.2. Variáveis de Estudo da Amostra 

Abaixo as equações referentes às variáveis de estudo para determinação de influência 

sobre encerramento de fundos:  

• Cálculo de performance: Além do retorno do fundo dado pela variação da cota, 

equação (1), adicionalmente foi gerado o retorno do fundo decrescido do CDI do 

período conforme equação (2). 

RT = (COTAT / COTAT-1) - 1      (1) 
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R_DIT = RT - DIT       (2) 

Em que COTAT é a cota líquida do fundo i divulgada no último dia útil do período da 

observação T, RT é o retorno do fundo no período T. DIT é a rentabilidade no período T 

da taxa DI, e o R_DIT é o retorno do fundo subtraído da rentabilidade da taxa CDI no 

período T. 

• Cálculo de Captação Liquida: Assim como os estudos apresentados por Bardella 

(2009), adiciona-se a captação a fim de identificar os resultados líquidos de 

aportes e resgates de cada fundo por período analisado conforme equação (3).  

CLT = PLT / PLT-1 – (1+ RT)      (3) 

Em que PLT é o patrimônio líquido do fundo divulgado no último dia útil do período T. 
e CLT é a captação líquida calculada de cada fundo no período T. 

• Cálculo do índice de Sharpe: Foi gerado para cada fundo o seu respectivo índice 

de Sharpe em cada janela de observação trimestral ou anual conforme equação 

(4).  

SHARPET = R_DIT / DPT      (4) 

SHARPET é o valor do índice de Sharpe do fundo no período T.  DPT é o desvio padrão 

apresentado no fundo durante a janela de observação trimestral e anual. Por fim R_DIT é 

o mesmo mencionada no cálculo de retorno. 

• Cálculo da Idade do fundo: Para amostra foi contabilizado também o tempo de 

duração de cada fundo. Assim, em cada janela analisada, seja anual ou 

trimestral, o modelo terá a informação de quanto tempo o fundo está no 

mercado. Esta medida é dada em dias corridos entre a data da observação e data 

de início do fundo.   

Abaixo a segmentação por faixas de quintis para análises das variáveis, similar aos 

trabalhos de Bardela (2009), Giacomoni (2010) que utilizaram em seus estudos 

semelhante segmentação como observação das variáveis para seus modelos.  

• Classificação em Quintil: Para auxiliar no processo de identificação de fundos 

com características superiores, médias ou inferiores, utilizam-se variáveis de 

classificação Bardela (2009). Estas variáveis agrupam os fundos em quintis nas 

seguintes categorias: 
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o Patrimônio Líquido: separaram-se os fundos em cinco diferentes 

categorias (quintil) de fundos, a cada 20% dos fundos identificou-os de 1 

a 5, sendo que os fundos que apresentaram maior patrimônio foram 

identificados como 5 (Q5 – superior) os que apresentaram menor 

patrimônio foram identificados como 1 (Q1 – inferior). 

o Captação Líquida: analogamente separaram-se os fundos em cinco 

diferentes categorias de fundos, a cada 20% a variável foi atribuída o 

valor de 1 a 5, sendo que os fundos que apresentaram maior captação 

foram identificados como 5 os que apresentaram menor captação foram 

identificados como 1. 

o Retorno: separaram-se os fundos em cinco diferentes categorias, a cada 

20% melhores resultados de retorno/performance classifica-se de 1 a 5 os 

fundos, sendo que aqueles que apresentam maior retorno são 

identificados como 5 e os que representaram os 20% dos menores 

retornos foram identificados como 1. 

o Índice de Sharpe: separaram-se em quintis cada fundo em relação a sua 

classificação na amostra no período T. Assim, os 20% dos fundos com 

melhores índice de Sharpe receberam valor 5, representando o Q5 

(superiores) e os fundos com os piores índices de Sharp receberam valor 

1, denominado Q1 (inferiores). 

• Variação do Quintil: Para relacionar a variação do quintil do fundo entre 

períodos subsequentes, inseriu-se uma variável de subtração do quintil do 

período T do quintil do período anterior T-1. Este delta foi introduzido para 

todas as quatro classificações mencionadas anteriormente, patrimônio líquido, 

Captação líquida, retorno, e índice de Sharpe. Abaixo temos a equação utilizada 

para determinação da variação o quintil, determinado por D_QT, referindo-se ao 

período T. QiT representa o valor i = {1,2,3,4,5} do quintil que o fundo 

apresenta no período T e QjT-1 representa o valor j = {1,2,3,4,5} do quintil que o 

fundo apresenta no período diretamente anterior T-1. 

D_QT = QiT - QjT-1       (5) 

Para os fundos FIC, as figuras 4 e 5 mostram a distribuição percentual dos quintis ao 

longo dos anos anteriores “-1” identifica o ano imediatamente anterior e “-4” identifica 

o quarto ano anterior ao encerramento. Verifica-se como é concentrado no ano anterior 
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o Q1 inferior, o que corrobora com os pontos levantados no início da seção 3 deste 

trabalho. 

 

 

Figura 4 - Quintil do Índice de Sharpe e do Retorno dos fundos FIC por período. 
 

 

 

Figura 5 - Quintil da Captação Líquida e Patrimônio Líquido dos Fundos FIC por 
período. 

 

Para os fundos MASTER, as figuras 6 e 7 mostram a distribuição percentual dos quintis 

ao longo dos anos anteriores, “-1” identifica o ano imediatamente anterior e “-4” 

identifica o quarto ano anterior ao encerramento. Verifica-se que é mais evidente a 

concentração nos quintis inferiores, em comparação com os fundos FIC. 

 

 



34 

 

 

Figura 6 - Quintil do Índice de Sharpe e do Retorno dos fundos MASTER por período. 

 

 

Figura 7 - Quintil da Captação Líquida e Patrimônio dos fundos MASTER por período. 

3.3. Modelos de Verificação 

Como forma de analisar os efeitos com mais clareza e foco sobre os segmentos de 

investimento, separa-se a amostra em dois diferentes grupos de fundos. O primeiro 

grupo trata dos fundos FIC, os quais tem por sua regra de investimento investir em 

outros fundos. O segundo grupo trata de fundos Master, estes apresentam em sua 

carteira ativos que não sejam fundos de investimento. 

Para as análises realizadas neste trabalho utiliza-se captura das variáveis anualmente e 

trimestralmente. Assim, como evidenciado por Brown e Goetzmann (1995), este 

trabalho procura identificar se em diferentes períodos existe alguma diferença nos 

resultados com relação às variáveis analisadas no modelo. 
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Na identificação da situação de encerramento dos fundos utiliza-se uma variável para 

cada janela de observação, seja trimestral ou anual, inserindo a atribuição binária, o 

valor 1 (um) para fundos que foram encerrados e o valor 0 (zero) para fundos que ainda 

estão ativos. 

Para evitar “previsão de futuro” por parte do modelo, as regressões deste trabalho da 

variável dependente “encerrado”, será sempre um período imediatamente posterior às 

demais variáveis independentes do modelo. As principais variáveis independentes são:  

taxa de administração (ADMFEE); taxa de performance (PERFFEE); tempo de 

atividade do fundo (IDADET) em dias corridos; Patrimônio Líquido (PLT); Captação 

Liquida (CLT), retorno do ativo decrescido da taxa DI do período (R_DIT) e valor 

calculado do índice de Sharpe (SHARPET). 

O mesmo aplica-se para as variáveis de identificação de quintil: patrimônio líquido 

(PLQiT-1), captação líquida (CLQiT-1), retorno descontado do DI (R_DIQiT-1), índice de 

Sharpe (SHARPEQiT-1), variação do patrimônio líquido do ano anterior (D_PLQT-1), 

variação da captação líquida do ano anterior (D_CLQiT-1), variação do retorno 

descontado da taxa DI do ano anterior (D_R_DIQiT-1), variação do índice de Sharpe do 

ano anterior (D_SHARPEQiT-1). 

Modelos utilizados para verificação das variáveis de influência do encerramento:  

• Modelo A com variáveis independentes tratadas em valores absolutos: 

P (Fundo ser liquidado = 1) = G (α + β1 ADMFEE+ β2 PERFFEE + β3 IDADET-1 + β4 
PLT-1 + β5 CLT-1 + β6 R_DIT-1 + β7 SHARPET-1 + εA) 

  

• Modelo Q com variáveis independentes representadas pelos quintis: 

P (Fundo ser liquidado = 1) = G (α + β1 ADMFEE+ β2 PERFFEE + β3 IDADET-1 + β4 
PLQiT-1 + β5 CLQiT-1 + β6 R_DIQiT-1 + β7 SHARPEQiT-1 + β8 D_PLQT-1 + β9 D_CLQiT-1 

+ β10 D_R_DIQiT-1 + β11 D_SHARPEQiT-1 + εQ) 
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4. ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

Neste capitulo apresentam-se os resultados obtidos do Modelo A e Modelo Q, 

analisados em painel logística, painel e cross section. Discutem-se para o modelo A e 

para o Modelo Q os efeitos reportados vis a vis as hipóteses levantadas e confrontados 

com os resultados de outros trabalhos. 

4.1. Resultados Empíricos do Modelo A 

A tabela 7 mostra os resultados das regressões por efeitos aleatórios, validados através 

do teste de Hausman, em Painel Logística, Painel e cross section. Os resultados estão 

tratados nos subitens desta seção para cada variável de estudo. 

Tabela 7 - Resultados Modelo A Sobre Observações Anuais. 

  FIC MASTER 

Variável 
Painel 

Logística 
Painel 

Cross 
Section 

Painel 
Logística 

Painel 
Cross 

Section 

ADMFEE 
-1,640629 

(-0,17) 
 ,2444099 

( 0,20) 
-,1572088 

(-0,26) 
-21,61518 

(-0,47) 
-,4544261 

(-0,12) 
-,6673852 

(-0,35) 

PERFFEE 
 ,8645219 

( 1,27) 
 ,0234081 

( 0,26) 
 ,0260028 

( 0,57) 
-6,713004 
(-1,91)* 

-,4286866 
(-1,41) 

-,2394878 
(-1,66)* 

IDADET-1 
-,0001054 
(-2,02)** 

 ,0000322 
( 8,28)***  

-3,13e-06 
(-1,08) 

-,0004996 
(-1,60) 

   ,00002 
( 1,78)* 

-,0000145 
(-1,56) 

PLT-1 
-9,79e-09 
(-5,50)***  

-7,63e-11 
(-4,22)***  

-7,06e-11 
(-5,10)***  

-1,07e-08 
(-2,99)***  

-5,77e-11 
(-2,04)** 

-4,69e-11 
(-2,40)** 

CLT-1 
-,4226365 
(-4,05)***  

 3,35e-07 
( 0,03) 

-4,83e-06 
(-0,39) 

-,2795752 
(-1,46) 

-,0005888 
(-0,44) 

-,0019067 
(-1,23) 

R_DIT-1 
-,5192144 

(-1,20) 
-,0096866 

(-0,60) 
-,0214945 

(-1,32) 
 ,4474893 

( 0,20) 
 ,1122838 

( 0,95) 
 ,0669649 

( 0,54) 

SHARPET-1 
 ,0001454 

( 0,26) 
 9,96e-07 
( 2,44)** 

 8,12e-07 
( 1,83)* 

-,1500466 
(-1,40) 

-,0214711 
(-2,87)***  

-,0185489 
(-2,33)** 

Constante 
-2,527665 
(14,09)*** 

 ,0563728 
( 4,12)***  

 ,0788787 
( 9,54)***  

-1,438574 
(-3,47)***  

 ,1045965 
( 4,48)***  

 ,1011869 
( 6,24)***  

*, ** e *** representam o nível de significância a 10%, 5% e 1% respectivamente. 
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4.1.1. Efeito do Patrimônio Líquido 

Como evidenciado nos três estudos econométricos, tanto para fundos MASTER como 

FIC, o patrimônio do fundo apresenta nível de significância a partir de 5%. O sentido, 

negativo, de contribuição do coeficiente está em conformidade com o esperado, atuando 

negativamente para o evento de encerramento, como também observado no mercado de 

fundos de renda variável Cordeiro (2013).  

Baba e Goko (2006) chegaram a resultados similares quanto à influência do tamanho do 

fundo na indústria de hedge funds em seus estudos.  

4.1.2. Efeito da Performance 

Sobre a performance observa-se duas relações inversas entre fundos FIC e fundos 

MASTER. Para fundos FIC o retorno descontado da taxa DI apresenta sinal esperado, 

isto é, performances ruins caminham no sentido da liquidação do fundo.  

O índice de Sharpe, onde o retorno é ajustado ao risco, para fundos FIC aparece no 

sentido oposto ao do retorno, contribuindo positivamente para a liquidação do fundo. Os 

coeficientes têm nível de significância a partir de 10% apenas para as análises em painel 

e cross section.  

Para fundos MASTER ocorre o inverso dos resultados observados nos FIC, em que o 

retorno descontado do DI tem contribuição positiva para a liquidação, e o índice de 

Sharpe tem contribuição negativa para a liquidação. Nesta amostra, assim como nos em 

FIC, observa-se nível de significância a parir de 10% nas análises em painel e cross 

section. 

Este resultado nos fundos FIC remete a uma das justificativas do trabalho de Gruber 

(1996) em que os investidores são suscetíveis a desvantagens institucionais. Tendo, 

assim, o retorno com maior relevância do que métricas de performance ajustado ao 

risco. 

Para os resultados dos fundos MASTER vemos, em linha com a maior parte da 

literatura, por exemplo, Cordeiro (2013), em que o investidor ajusta suas escolhas de 

performance ao risco, e que baixas performances então seriam penalizadas causando 

encerramento do fundo. 
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4.1.3. Efeito da Captação 

A variável de captação contribui no modelo A, com dados em valores absolutos, para a 

sobrevivência do fundo no sentido contrário ao de encerramento na análise em painel 

logística, com nível de significância a 1% para a amostra de fundos FIC. Para as 

amostras de fundos Master apresentaram o mesmo sentido de contribuição negativo, 

porém, não apresentam nível de significância a 10%. Em linha com o esperado o efeito 

da captação é significativo no evento de liquidação do fundo.  

4.1.4. Efeito da Idade 

Em ambas as amostras MASTER e FIC o tempo de duração do fundo apresenta sinais 

contrários tanto negativo quanto positivo nas diferentes regressões para fundos FIC e 

MASTER. A contribuição negativa para a liquidação foi reportada nos trabalhos de 

Baba e Goko (2006). Importante salientar na tabela 7 que apenas na regressão em Painel 

o sinal é contrário ao esperado. 

4.1.5. Efeito dos Custos 

Para os fundos FIC as taxas de administração e performance não apresentaram nível de 

significância a 10%, e seus coeficientes apresentaram contribuição com sentidos 

variados para o modelo. Pode-se interpretar da seguinte forma: taxa de administração 

uma despesa fixa do fundo contribui negativamente para dissolução do fundo. Já a taxa 

de performance, com menor coeficiente em relação a taxa de administração, está no 

sentido de contribuir para o encerramento para os fundos FIC.  

Como visto na seção 2 deste trabalho as performances ruins contribuem para o 

encerramento, e acabam catalisadas pelas altas taxas cobradas, uma vez que estas 

performances não sejam satisfatórias. Sirri e Tufano (1992) já reportaram que os 

investidores são sensíveis as despesas do fundo. 

Os fundos MASTER já apresentaram o sinal de taxa de administração no mesmo 

sentido dos fundos FIC. No sentido inverso aparece a taxa de performance, taxa de 

incentivo para a gestora, em que esta acaba influenciando negativamente para o 

encerramento do fundo. 
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4.2. Resultados Empíricos Modelo Q 

A tabela 8 trata os resultados das análises em efeitos aleatórios, validados através do 

teste de Hausman, em painel logística, painel e cross section para janelas de 

observações anuais com tratamento dos dados em segmentos de quintis (modelo Q) para 

cada variável.  

Tabela 8 - Análises Modelo Q Sobre Observações Anuais. 

  FIC MASTER 

Variável 
Painel 

Logística 
Painel 

Cross 
Section 

Painel 
Logística 

Painel 
Cross 

Section 

ADMFEE 
 -19,9971 
(-1,74)* 

-1,262399 
(-0,92) 

-1,341411 
(-1,95)* 

 2,599954 
( 0,04) 

-1,211294 
(-0,30) 

 ,3053701 
( 0,14) 

PERFFEE 
 ,7247051 

( 0,85) 
 ,0667641 

( 0,66) 
 ,0693035 

( 1,35) 
-5,339858 

(-1,25) 
-,2980881 

(-0,95) 
  -,29139 
(-1,79)* 

IDADET-1 
-,0001793 
(-2,83)*** 

 ,0000252 
( 5,30)*** 

-,0000116 
(-3,32)*** 

 -,000795 
(-1,70)* 

-2,32e-07 
(-0,02) 

-,0000233 
(-2,07)** 

PLQiT-1 
 -,321264 
(-5,47)*** 

-,0382089 
(-7,16)*** 

-,0189555 
(-5,45)*** 

-,5454501 
(-2,49)** 

-,0354268 
(-3,17)*** 

-,0254574 
(-3,13)*** 

CLQiT-1 
-,5970178 
(-6,70)*** 

-,0238557 
(-4,44)*** 

-,0323626 
(-6,24)*** 

 -,531365 
(-1,60) 

-,0124068 
(-1,01) 

-,0145862 
(-1,18) 

R_DIQiT-1 
-,3556405 
(-2,50)** 

-,0178711 
(-2,12)** 

-,0159185 
(-2,02)** 

-,0321864 
(-0,07) 

 ,0033246 
( 0,20) 

 ,0002457 
( 0,02) 

SHARPEQiT-1 
 ,0557118 

( 0,41) 
  ,000541 
( 0,07) 

 ,0000649 
( 0,01) 

 -,443225 
(-0,94) 

-,0085474 
(-0,51) 

-,0215602 
(-1,36) 

D_PLQiT-1 
 ,0050559 

( 0,04) 
 ,0144189 
( 1,94)* 

-,0055255 
(-0,72) 

-,4400398 
(-1,17) 

-,0194155 
(-1,30) 

 -,031673 
(-1,91)* 

D_CLQiT-1 
 ,1986968 
( 3,53)*** 

 ,0092264 
( 2,77)*** 

 ,0128929 
( 3,76)*** 

 ,1998476 
( 1,08) 

 ,0075388 
( 1,05) 

 ,0079814 
( 1,04) 

D_R_DIQiT-1 
 ,2148836 
( 2,21)** 

   ,01116 
( 2,06)** 

  ,009534 
( 1,74)* 

-,2614474 
(-0,73) 

-,0120267 
(-1,03) 

-,0104386 
(-0,86) 

D_SHARPEQiT-1 
-,0997609 

(-1,07) 
-,0020194 

(-0,38) 
-,0036148 

(-0,66) 
 ,2988121 

( 0,90) 
  ,009626 
( 0,83) 

 ,0085944 
( 0,71) 

Constante 
 1,154253 
( 3,21)*** 

 ,3112545 
(11,04)*** 

  ,303802 
(13,30)*** 

 2,294416 
( 1,91)* 

 ,2735213 
( 4,46)*** 

 ,2960609 
( 5,64)*** 

*, ** e *** representam o nível de significância a 10%, 5%, e 1% respectivamente. 

 



40 

 

 

 

 

 

4.2.1. Efeito do Patrimônio Líquido 

Tanto para ambas as amostras, FIC e MASTER, o tamanho do fundo apresentou direção 

no sentido esperado, de que quanto menor mais este aumenta a probabilidade de 

encerramento. Os coeficientes apresentam nível de significância de 5% em todas as três 

diferentes análises de regressão.  O coeficiente D_PLQiT-1 apresentou fraca relevância 

para o modelo, isto é, não se pode assegurar que a variação de segmento do quintil do 

patrimônio do ano anterior ao da liquidação influencia diretamente no encerramento do 

fundo.  

4.2.2. Efeito da Performance 

De modo geral as respostas quanto as variáveis de performance foram semelhantes às 

encontradas no Modelo A, mostrando inversão de sinal na contribuição entre fundos 

FIC e MASTER. Nos fundos FIC com nível de significância a 5% o efeito do retorno 

descontado da taxa DI sobre a dissolução do fundo tem sinal negativo, como já 

esperado, o que não ocorre nos fundos MASTER nas análises em painel e cross section. 

O índice de Sharpe dos fundos MASTER não apresenta nível de significância a 10%, o 

que não acompanha as conclusões de Malkiel (1995) sobre o ajuste do retornoexigido 

ao risco por parte dos investidores. 

Quanto as variáveis que correspondem à variação do ano anterior do retorno descontado 

da taxa DI (D_R_DIQiT-1) e do índice de Sharpe (D_SHARPEQiT-1) apresentaram alta e 

baixa influência, respectivamente, para a liquidação de fundos.  

4.2.3. Efeito da Captação 

A captação apresentou forte impacto ao modelo nos fundos FIC, em todas as regressões 

painel logística, painel e cross section apresentou nível de significância acima de 1%. 

Assim, a captação tem forte influência, no sentido negativo, sobre a liquidação do 

fundo. Fundos que pertencem à faixa com menor captação apresentam maior 
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probabilidade ao encerramento. Os estudos de Baba e Goko (2006) apontam similar 

relação de influência sobre captação com a sobrevivência de fundos.    

 

 

4.2.4. Efeito da Idade 

A Faixa de idade apresentou na tabela 8 forte influência na probabilidade de 

encerramento. Assim como verificado no Modelo A, a idade também apresenta sentido 

negativo na probabilidade de liquidação, excetuando análises em painel para FIC onde 

apresentou sinal positivo. Os coeficientes para a amostra de fundos MASTER 

apresentaram significância a 5%, 10% e não significante a 10% para as análises em 

cross section, painel logística e painel respectivamente. Já para fundos FIC 

apresentaram nível de significância a 1%, também encontrado por Baba e Goko (2006) 

nos estudos sobre hedge funds. 

Em outros trabalhos Rochman e Eid (2006) em análises sobre fundos no Brasil a relação 

da idade com a performance é mais forte, o que de certa forma, era esperado semelhante 

influência na relação da baixa idade com a probabilidade de encerramento.  

4.2.5. Efeito dos Custos 

As variáveis de custo apresentaram fraca influência, nas análises em cross section e 

painel logística apresentarem nível de significância acima de 10% para taxa de 

administração nos fundos FIC e para taxa de performance em cross section nos fundos 

Master.  

Existe também uma relação contrária do sinal na taxa de administração, para fundos FIC 

tem-se influência positiva à sobrevivência, enquanto para MASTER a influência é no 

sentido de aumentar a probabilidade de encerramento.  

Para a taxa de performance observa-se que para FIC apresenta sentido positivo para 

encerramento e para os fundos MASTER a contribuição é negativa para a dissolução de 

fundos, com dados tratados em valor absoluto (modelo A). 

Este resultado difere levemente do observado no Modelo A, podendo ser justificado 

interpretando a taxa de performance nos fundos MASTER, como um incentivo a 



42 

 

rentabilidade, similar a linha d’agua, positivamente reportada para a sobrevivência dos 

fundos nos trabalhos de Baba e Goko (2006). Enquanto que a taxa de administração 

teria um tratamento de despesa fixa, contribuindo no sentido de maior cobrança por 

parte dos investidores, que exigem mais do desempenho dos fundos Carhart (1997).  

A tabela 9 apresenta para amostra em janelas anuais a síntese dos níveis de significância 

e sinais de contribuição das variáveis testadas nos modelos A e Q, com dados tratados 

em valor absoluto e dados tratados em quintis respectivamente, tanto para fundos 

Master como fundos FIC.  

Tabela 9 - Resultado do nível de significância para janelas anuais de observações. 

    FIC MASTER 

  Variável 
Painel 

Logística 
Painel 

Cross 
Section 

Painel 
Logística 

Painel 
Cross 

Section 

M
od

el
o 

A
 

ADMFEE NS NS NS NS NS NS 
PERFFEE NS NS NS - NS - 
IDADET-1 -- +++ NS NS + NS 
PLT-1 --- --- --- --- -- -- 
CLT-1 --- NS NS NS NS NS 
R_DIT-1 NS NS NS NS NS NS 
SHARPET-1 NS ++ + NS --- -- 
Constante --- +++ +++ --- +++ +++ 

M
od

el
o 

Q
 

ADMFEE - NS - NS NS NS 
PERFFEE NS NS NS NS NS - 
IDADET-1 --- +++ --- - NS -- 
PLQiT-1 --- --- --- -- --- --- 
CLQiT-1 --- --- --- NS NS NS 
R_DIQiT-1 -- -- -- NS NS NS 
SHARPEQiT-1 NS NS NS NS NS NS 

D_PLQiT-1 NS + NS NS NS - 

D_CLQiT-1 +++ +++ +++ NS NS NS 

D_R_DIQiT-1 ++ ++ + NS NS NS 

D_SHARPEQiT-1 NS NS NS NS NS NS 
Constante +++ +++ +++ + +++ +++ 

+ representa o nível de significância a 10% e contribuição positiva; 
++ representa o nível de significância a 5% e contribuição positiva; 
+++ representa o nível de significância a 1% e contribuição positiva; 
- representa o nível de significância a 10% e contribuição negativa; 
-- representa o nível de significância a 5% e contribuição negativa; 
--- representa o nível de significância a 1% e contribuição negativa; 
NS representa o nível de significância acima de 10%. 
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De maneira geral identifica-se na tabela 9 que para fundos FIC as variáveis dos estudos 

apresentam nível de significância maior do que para fundos MASTER.  

 

 

 

4.3. Resultados Trimestrais 

Apresentam-se nesta seção os modelos com observações em janelas trimestrais. O 

objetivo é comparar o efeito da frequência da observação sobre a influência no 

encerramento de fundos nas variáveis de estudo. 

Tendo em vista poucos encerramentos na amostra de fundos MASTER estes não têm 

seu resultado apresentado, pois, nenhum dos modelos convergiram com exceção das 

análises em cross section geradas por estimadores population-averaged uma vez que 

não há convergência em efeito aleatórios, os resultados em painel logística e painel 

continuam em efeitos aleatórios. 

4.3.1. Resultados Trimestrais Modelo A 

A Tabela 10 mostra alguns resultados para observações dos dados em frequência 

trimestrais para o modelo com dados em valores absolutos (modelo A). Os sentidos de 

contribuição assemelham-se em grande parte aos verificados em observações anuais. 

Tabela 10 - Resultados Modelo A em Observações Trimestrais. 

  FIC 

Variável 
Painel 

Logística 
Painel Cross Section 

ADMFEE 
 1,821875 

( 0,22) 
  ,851166 
( 1,26) 

 ,1081084 
( 0,54) 

PERFFEE 
 ,3448946 

( 0,58) 
-,0624878 

(-1,24) 
-,0012398 

(-0,09) 

IDADET-1 
-,0000897 
(-2,11)** 

 ,0000229 
(12,84)*** 

-1,32e-06 
(-1,57) 

PLT-1 
-1,57e-08 
(-7,17)*** 

-3,36e-11 
(-4,39)*** 

-2,94e-11 
(12,19)*** 

CLT-1 
-2,316134 
(12,03)*** 

 2,82e-07 
( 0,07) 

-1,04e-06 
(-3,85)*** 

R_DIT-1 
-2,151505 
(-3,20)*** 

-,0278031 
(-1,81)* 

 -,046694 
(-2,60)*** 
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SHARPET-1 
 2,59e-06 
( 2,85)*** 

 7,85e-08 
( 2,17)** 

 7,83e-08 
( 1,33) 

Constante 
-3,327593 
(28,84)*** 

 ,0215097 
( 2,99)*** 

 ,0277081 
(11,36)*** 

*, ** e *** representam o nível de significância a 10%, 5%, e 1% respectivamente. 
 

Fatores como patrimônio líquido, captação líquida e idade continuam a influenciar de 

maneira semelhante, continuam com o mesmo sentido de contribuição para a 

probabilidade de encerramento.  

Observa-se que as variáveis de desempenho, índice de Sharpe e o retorno descontado da 

taxa DI apresentam forte relevância no modelo, o que contrapõem os resultados de 

Andaku e Pinto (2003) nas conclusões sobre persistência mais forte em janelas de 

observação maiores.   

Sobre o efeito dos custos, taxas de administração e performance, observa-se fraca 

influência, assim como nas análises anteriores deste trabalho. A variável taxa de 

performance mudou o sentido nas análises em painel e cross section. Mesmo com 

observações mais frequentes as variáveis de custo não apresentam coeficientes com 

significância a 10%. 

4.3.2. Resultados Trimestrais Modelo Q 

Para as análises por faixa de quintil em observações trimestrais, observa-se na tabela 11, 

que os efeitos relativos à variável idade continuam influente, porém com sentido 

positivo na análise em painel, já visto nos resultados anteriores. 

Os efeitos dos custos continuam os mesmos comparados às análises anuais, com fraca 

influência sem nível de significância a 10%. Tanto a taxa de performance, quanto a taxa 

de administração continuam com o mesmo sentido de contribuição. 

A captação líquida e o patrimônio líquido apresentaram as maiores influências sobre a 

probabilidade de encerramento. Ambos os coeficientes apresentam nível de 

significância a 1%. 

O índice de Sharpe apresenta alteração no sinal de influência quando comparado aos 

resultados em janelas anuais, agora contribui negativamente para probabilidade de 

encerramento. Em relação aos dados aparece com maior influência que o retorno 

descontado da taxa DI, e com sinal inverso ao percebido nas análises anuais. Este efeito 



45 

 

de força no índice de Sharpe corrobora com as expectativas deste trabalho baseadas em 

Malkiel (1995), cujos fundos com mais risco tem maior probabilidade de encerramento. 

 

 

Tabela 11 - Resultados Modelo Q em Observações Trimestrais. 

  FIC 

Variável 
Painel 

Logística 
Painel Cross Section 

ADMFEE 
-11,57482 

(-1,35) 
-,0191771 

(-0,03) 
-,2262099 

(-1,10) 

PERFFEE 
 ,6085691 

( 0,98) 
-,0070489 

(-0,13) 
 ,0235001 

( 1,58) 

IDADET-1 
 -,000116 
(-2,55)** 

 ,0000209 
(11,06)*** 

-3,24e-06 
(-3,50)*** 

PLQi/5T-1 
-,5622814 
(11,66)*** 

-,0286818 
(15,97)*** 

-,0112152 
(11,29)*** 

CLQi/5T-1 
 -,486132 
(-8,63)*** 

-,0061267 
(-4,85)*** 

-,0090893 
(-7,42)*** 

R_DIQi/5T-1 
-,1131832 

(-1,10) 
-,0004331 

(-0,20) 
-,0014532 

(-0,66) 

SHARPEQi/5T-1 
-,2363731 
(-2,39)** 

-,0051752 
(-2,41)** 

-,0060893 
(-2,84)*** 

D_PLQi/5T-1 
-,2489827 
(-2,14)** 

 ,0046557 
( 1,43) 

 -,009991 
(-2,14)** 

D_CLQi/5T-1 
 ,1398472 
( 3,17)*** 

 ,0012339 
( 1,25) 

 ,0028384 
( 2,70)*** 

D_R_DIQi/5T-1 
 ,1216565 

( 1,53) 
 ,0007335 

( 0,47) 
 ,0017539 

( 1,10) 

D_SHARPEQi/5T-1 
 ,0591057 

( 0,77) 
 ,0022355 

( 1,41) 
 ,0020218 

( 1,22) 

Constante 
 ,1074842 

( 0,45) 
 ,1490485 
(13,95)*** 

 ,1135871 
(14,19)*** 

*, ** e *** representam o nível de significância a 10%, 5%, e 1% respectivamente. 
 

A principal diferença encontrada entre diferentes janelas de observação é a presença de 

maiores números de coeficientes com níveis de significância maiores de maneira geral. 

Pode-se evidenciar a maior influência das variáveis de performance, índice de Sharpe e 

retorno descontado da taxa DI, com relação as análises em janelas anuais.  

A tabela 12 apresenta para amostra em janelas trimestrais a síntese dos níveis de 

significância e sinais de contribuição das variáveis testadas, no modelo com dados 

tratados em valor absoluto (modelo A) e em segundo os dados tratados em quintis 

(modelo Q), para fundos FIC. 
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Tabela 12 - Resultado do nível de significância para janelas trimestrais de observações. 

    FIC 

  Variável Painel Logística Painel Cross Section 

M
od

el
o 

A
 

ADMFEE NS NS NS 
PERFFEE NS NS NS 
IDADET-1 -- +++ NS 
PLT-1 --- --- --- 
CLT-1 --- NS --- 
R_DIT-1 --- - +++ 
SHARPET-1 +++ ++ NS 
Constante --- +++ +++ 

M
od

el
o 

Q
 

ADMFEE NS NS NS 
PERFFEE NS NS NS 
IDADET-1 -- +++ --- 
PLQi/5T-1 --- --- --- 
CLQi/5T-1 --- --- --- 
R_DIQi/5T-1 NS NS NS 
SHARPEQi/5T-1 -- -- --- 

D_PLQi/5T-1 -- NS -- 

D_CLQi/5T-1 +++ NS +++ 

D_R_DIQi/5T-1 NS NS NS 

D_SHARPEQi/5T-1 NS NS NS 
Constante NS +++ +++ 

+ representa o nível de significância a 10% e contribuição positiva; 
++ representa o nível de significância a 5% e contribuição positiva; 
+++ representa o nível de significância a 1% e contribuição positiva; 
- representa o nível de significância a 10% e contribuição negativa; 
-- representa o nível de significância a 5% e contribuição negativa; 
--- representa o nível de significância a 1% e contribuição negativa; 
NS representa o nível de significância acima de 10%. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresenta as variáveis com maior influência em eventos de liquidação dos 

fundos multiestratégia, fundos estes voltados a investidores em geral, e que possibilitam 

de aplicação e resgates separados em fundos MASTER e FIC. Para a verificação destas 

variáveis utilizaram-se dois modelos, um com utilização dos dados em valores 

absolutos, o outro através de segmentação das variáveis em quintis. Os modelos foram 

trabalhados por regressões em painel logística, painel e cross section.  

Apresentaram forte relação com o encerramento de fundos as variáveis que tratam do 

patrimônio e da captação líquida do fundo. A idade ou tempo de duração apresentou em 

seguida maior influência na contribuição na liquidação dos fundos.  

Os custos do fundo representados pelas taxas de administração e performance 

apresentam em grande parte das análises coeficientes não significativos ao nível de 

10%.  

Este trabalho contribui para outros trabalhos anteriores à medida que fornece detalhes 

de influência sobre o comportamento das principais variáveis presentes nos fundos 

multiestratégia em eventos de encerramento. A importância destes resultados está no 

entendimento da possível relação do encerramento do fundo como consequência da 

performance do fundo ou de suas relações no mercado, como poder de distribuição e 

características de seus investidores.    

O encerramento de fundos, com ocorrência relativamente nova no mercado brasileiro 

começa a se apresentar a partir de 2009, para o segmento de fundos multiestratégia, 

apresenta taxas crescentes de encerramento. Evento em investimentos que gera 

preocupação por parte de investidores e prestadores de serviço desta indústria, 

contribuindo com informações para a identificação de possíveis razões em encerramento 

de fundos. 

Este trabalho limitou-se a estudar uma categoria específica de fundos de investimento 

que correspondem aproximadamente a 4% do patrimônio líquido do total da indústria 

de fundos, sendo factível que resultados diferentes para as variáveis estudadas ocorram 

em outros segmentos. Outras possíveis contribuições a este trabalho consistiriam em 

agregar aos modelos variáveis como alavancagem e adicionais medidas de risco sobre 

os fundos.   
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Outras possíveis verificações adicionais para o estudo de influência das variáveis no 

encerramento de fundos seria a discriminação da amostra dos eventos de liquidação e 

dos eventos de incorporação. Outra possível variável a ser adicionada no estudo é a 

separação das gestoras por tamanho, se pequenas, médias ou grandes e se independentes 

ou não. 
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APÊNDICE 

Tabela 13 - Estatísticas Descritivas da Amostra, Taxas de Administração e Performance dos Fundos FIC Ativos e Encerrados por Período. 

  Ativos Encerrados 
Taxa Administração Taxa Performance Taxa Administração Taxa Performance 

Ano Número Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Número Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 
2014 727    ,0099184      ,0078534       ,099221      ,1057572   120    ,0097878      ,0076932         ,0972      ,1045235   
2013 760    ,0101151      ,0078764      ,1046429      ,1079973   99    ,0097879      ,0080392      ,0976786      ,1004941   
2012 694    ,0101053      ,0079522      ,1047711      ,1090376   86    ,0104489      ,0086455      ,0994737      ,1085432   
2011 656    ,0102756      ,0080542      ,1073383      ,1108333   24    ,0137321      ,0074901      ,1089286      ,1036854   
2010 565    ,0105289      ,0081095      ,1101386       ,113137   16    ,0095312      ,0076146       ,153125      ,0921389   
2009 450    ,0106176      ,0081246      ,1132394      ,1032354   3       ,0105       ,0088459      ,1333333      ,1154701   
2008 358    ,0103114       ,008003       ,112807       ,103389   0 NA NA NA NA 
2007 285    ,0108296      ,0080082      ,1158768      ,1038385   0 NA NA NA NA 
2006 211    ,0109147      ,0079709      ,1143678      ,1040809   0 NA NA NA NA 
2005 174    ,0112736      ,0079789      ,1214789      ,1035535   0 NA NA NA NA 
2004 142 ,01232 ,00739 ,1365591 ,1027184 0 NA NA NA NA 
Fonte: Sistema Quantum Axis.  
Nota: Dados Tratados pelo Autor. 
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Tabela 14 - Estatísticas Descritivas da Amostra dos fundos FIC, Retorno Descontado da Taxa DI e Índice de Sharpe dos Fundos FIC Ativos e 
Encerrados por Período. 

  Ativos Encerrados 
Retorno - DI Índice de Sharpe Retorno - DI Índice de Sharpe 

Ano Número Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Número Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

2014 727    -,018124      ,2094333   -0,496547 4,129821 120   -,0529855      ,0749674     -1,415103       1,88698   
2013 760   -,0105916      ,1563876     -,8270453      2,117504   99    ,0024313      ,1112419      2449,642      22588,43   
2012 694    ,0464055      ,5549404       ,109794      1,409495   86   -,0266463      ,0503327     -,6255742      1,224873   
2011 656   -,0151802      ,1325868     -196,8065      4282,705   24    ,0234474      ,1575999     -25,74623      122,1879   
2010 565   -,0064143      ,1031878      -1214,59      24590,13   16    ,0307631      ,0699625      ,1545865      ,5108319   
2009 450     ,059297      ,1915417     -345,3915      6412,436   3   -,0647734      ,0171504     -1,207235      ,6782159   
2008 358   -,0547889      ,1214602     -48,74398      638,6856   0 NA NA NA NA 
2007 285    ,0151515      ,0954238     -87,80151      1289,793   0 NA NA NA NA 
2006 211    ,0303101      ,1157448     -12,03527      129,9673   0 NA NA NA NA 
2005 174   -,0113645      ,1064113     -14,45974      141,2963   0 NA NA NA NA 
2004 142    ,0047429      ,0490966      3,959958      38,03181   0 NA NA NA NA 
Fonte: Sistema Quantum Axis.  
Nota: Dados Tratados pelo Autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

Tabela 15 - Estatísticas Descritivas da Amostra, Taxas de Administração e Performance dos Fundos MASTER Ativos e Encerrados por Período. 

  Ativos Encerrados 

Taxa Administração Taxa Performance Taxa Administração Taxa Performance 

Ano Número Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Número Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

2014 244 ,0056917 ,0076111 ,0677957 ,0947143 20 ,0026444 ,0058005 ,0333333 ,0766965 

2013 206 ,0052227 ,0073651 ,0624832 ,0925532 16 ,0027639 ,0056062 ,0250000 ,0732642 

2012 165 ,0047015 ,0068970 ,0635200 ,0948365 9 ,0054583 ,0090634 ,0166667 ,0577350 

2011 135 ,0048225 ,0068030 ,0667368 ,0965626 0 NA NA NA NA 

2010 95 ,0046514 ,0066330 ,0666667 ,0985775 3 ,0006783 ,0011749 ,0000000 ,0000000 

2009 63 ,0057782 ,0070238 ,0763889 ,1003466 0 NA NA NA NA 

2008 36 ,0059706 ,0060985 ,1000000 ,1095445 0 NA NA NA NA 

2007 16 ,0059444 ,0069302 ,1000000 ,1224745 0 NA NA NA NA 

2006 9 ,0069286 ,0075412 ,0857143 ,1069045 0 NA NA NA NA 

2005 7 ,0080833 ,0075526 ,1000000 ,1095445 0 NA NA NA NA 

2004 6 ,0080833 ,0075526 ,1000000 ,1095445 0 NA NA NA NA 
Fonte: Sistema Quantum Axis.  
Nota: Dados Tratados pelo Autor. 
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Tabela 16- Estatísticas Descritivas da Amostra dos fundos MASTER, Retorno Descontado da Taxa DI e Índice de Sharpe dos Fundos MASTER 
Ativos e Encerrados por período. 

  Ativos Encerrados 
Retorno - DI Índice de Sharpe Retorno - DI Índice de Sharpe 

Ano Número Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Número Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

2014 244 -,0131564 ,0831040 -,3680736 1,5017470 20 -,0307279 ,0476202 -1,6060110 4,0002450 
2013 206 ,0157951 ,0910000 ,0414599 1,2325270 16 ,0295834 ,1600948 ,2171949 1,8754850 
2012 165 ,0433606 ,0972720 ,3255648 1,4972830 9 -,0103486 ,0195184 -,3289851 ,5440484 
2011 135 -,0013494 ,0616575 -,1243836 ,9801037 0 NA NA NA NA 
2010 95 ,0142133 ,0280551 ,2698112 ,4809812 3 -,0941930 NA -,3327536 NA 
2009 63 ,0852877 ,1450936 ,4899823 1,0875300 0 NA NA NA NA 
2008 36 -,0147867 ,0670047 -,1465484 1,0159950 0 NA NA NA NA 
2007 16 ,0443389 ,1188942 ,2557021 ,5845395 0 NA NA NA NA 
2006 9 ,0192375 ,0268851 ,1688472 ,4372175 0 NA NA NA NA 
2005 7 -,0030949 ,0151559 ,0058453 ,0128870 0 NA NA NA NA 
2004 6 -,0134363 ,0238468 -,0095286 ,0285918 0 NA NA NA NA 
Fonte: Sistema Quantum Axis.  
Nota: Dados Tratados pelo Autor. 

 
 
 
 
 


