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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é explicar as motivações por trás das 

alocações feitas por gestores de fundos de fundos em veículos multimercados 

de terceiros através de um Modelo que utiliza informações públicas. Dados 

públicos como: retorno, captação, patrimônio, classificação ANBIMA, taxa de 

administração etc. foram usados como variáveis explicativas do Modelo e a 

variável a ser explicada é o valor alocado em cada fundo multimercado em 

percentual do total de recursos alocados em fundos multimercados de 

terceiros. Depois de testados diversos Modelos, a conclusão é que fundos com 

bom desempenho em 24 meses, geridos por empresas independentes, com 

captação positiva em 12 meses e patrimônio elevado, podem ter melhores 

chances de receber recursos oriundos de alocadores ou gestores de fundos de 

fundos, em outras palavras, as variáveis citadas acima são significativas na 

estimação de alocação de fundos de fundos em fundos multimercados. O 

trabalho deixa espaço para avanços no Modelo e identificação de variáveis 

omitidas. Como foram utilizados dados disponíveis ao publico em geral, uma 

segunda etapa seria completar o Modelo mapeando dados qualitativos 

extraídos de uma Due Diligence presencial.  
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Abstract 

 

This paper’s purpose is to explain the allocations made by fund of funds 

managers in third-party hedge funds, through a model using public information. 

Public data such as returns, net inflows, assets under management, ANBIMA 

classification, administration fee, and others were used as explanatory variables 

to explain the amount allocated in each hedge fund as a percentage of total 

AUM allocated in third-party hedge funds. After testing several models, the 

conclusion is that funds with good 24 months performance, managed by 

independent firms, with positive net flows in the last 12 months and with high 

volume of assets under management may have better odds of allocation from 

fund of fund managers. Thus, variables mentioned above are significant for the 

estimation of fund of funds allocations in third-party hedge funds. The paper 

leaves room for further Model developments in order to identify omitted 

variables. As the information used was the available public data, a second 

stage is enhancing the Model with qualitative data collected from face-to-face 

Due Diligences. 
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1. Introdução  
 

 A indústria de fundos de fundos é um segmento do mercado financeiro 

que detém alocação de aproximadamente R$ 71 bilhões em fundos 

multimercados de gestores independentes e instituições financeiras segundo 

dados da ANBIMA (2017). 

 Em linhas gerais, fundos de fundos são utilizados por alocadores e 

gestores de fortunas como ferramenta de diversificação e podem proporcionar 

a seus investidores acesso à fundos fechados para captação, redução de 

aplicação inicial além de outros benefícios descritos por BROWN, FRASER e 

LIANG (2008). O desempenho desta classe de ativos foi testado por LEUSIN 

(2006) e o resultado indica que houve geração de alfa, ou seja, os fundos de 

fundos agregaram valor ao investidor e entregaram retornos acima do índice de 

referência no período analisado pelo autor.  

Como empresas de gestão de fortunas e bancos delegam a seleção de 

fundos para gestores de fundos de fundos, entender como pensam e como 

selecionam seus ativos investidos é de grande importância. Supõe-se que 

investidores profissionais são qualificados e tomam decisões de maneira mais 

inteligente e eficiente do que o público em geral. 

Grande parte da literatura sobre o assunto traz como tema principal a 

construção de carteiras, ou seja, discute o melhor método para seleção de 

fundos. O tema principal do presente trabalho é pautado na perspectiva do 

fundo investido. Em outras palavras, nas características que um fundo 

multimercado de fato precisa ter para ser escolhido por um gestor de fundos de 

fundos.  

Desta forma, o objetivo deste trabalho é explicar a alocação de gestores 

de fundos de fundos em veículos multimercados de terceiros através de um 

Modelo que utiliza dados disponíveis para o público em geral. Este trabalho se 

diferencia dos demais trazendo informações importantes para alocadores e 

gestores de multimercados que foram encontradas através de um modelo 

empírico. Variáveis significativas no Modelo representam diretrizes da tomada 

de decisão do alocador.  
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Para a análise e modelagem dos dados foram utilizadas informações de 

composição de carteiras de fontes como CVM, Quantum Axis e Economática. 

Após algumas exclusões com base em critérios quantitativos, tais como o 

tamanho do fundo, a taxa de administração, o número de cotistas e a data de 

início do fundo, chegou-se a uma amostra de 227 fundos multimercado 

elegíveis, de onde foram extraídas informações majoritariamente quantitativas 

sobre cada fundo.  

O instrumental econométrico utilizado baseou-se em um modelo de 

mínimos quadrados ordinários (MQO). Os resultados mostraram que fundos 

com bom desempenho em 24 meses, geridos por empresas independentes, 

com captação positiva em 12 meses e patrimônio elevado, podem ter melhores 

chances de receber recursos de alocadores ou gestores de fundos de fundos. 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. O capítulo dois 

identifica linhas de pesquisa sobre a construção de carteiras de fundos de 

fundos e seleção de gestores. O capítulo três resume os dados da indústria e 

exibe dados da amostra. O capítulo quatro foi destinado à metodologia e 

análise do Modelo e os capítulos cinco e seis à conclusão e Bibliografia 

respectivamente. 
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2. Revisão da Literatura  
 

2.1. Fundos de Fundos , alocação e seleção de gestores 
 

A literatura trata a utilização de fundos de fundos para composição de 

portfolio de diversas maneiras. WALLERSTEIN, TUCHSCHMID e ZAKER 

(2009) avaliaram o conceito da utilização de “fundo de hedge funds” como 

alocação satélite de um portfólio composto majoritariamente por fundos 

passivos (chamados de beta) no mercado de ações e renda fixa. Essa 

alocação satélite seria a responsável pela geração do alfa (retorno acima do 

benchmark de referência) no portfólio. A questão central do trabalho elaborado 

por eles recai sobre a dúvida da alocação em fundos de fundos dado que a 

composição dos mesmos seria o beta de diferentes mercados. A conclusão foi 

de que fundos de fundos não necessariamente trazem uma nova fonte de alfa 

descorrelacionada, mas sim de que esses fundos trazem a exposição ao risco 

de mercado e não somente ao puro excesso. Assim, a alocação básica, que 

seria majoritariamente composta por beta, só faria sentidos se a exposição ao 

beta dos fundos de fundos fosse protegida, caso contrário, uma carteira 

composta apenas por fundos de fundos pode fazer sentido. 

LEUSIN (2006) foca no caso brasileiro e avalia o desempenho dos 

fundos de fundos multimercados no Brasil. Segundo LEUSIN (2006), fundos 

multimercados (equivalentes Brasileiros aos Hedge Funds) têm ganhado 

espaço dada possibilidade de diversificação com bom nível de retorno ajustado 

ao risco. Entretanto, mesmo que existam investidores capazes de selecionar 

gestores individualmente, os fundos de fundos multimercados acabam sendo a 

escolha de diversos agentes. A ideia de LEUSIN (2006) foi comparar fundos 

com os 10% melhores gestores de um período contra os 10% piores do mesmo 

período ao longo de um período à frente. Além disso, avaliou o efeito da 

duplicidade de taxa da administração. A conclusão principal foi que os fundos 

de fundos multimercados agregam sim valor aos investidores, entretanto, a 

duplicidade de taxas come boa parte do excesso de retorno.  
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O artigo de BROWN, FRASER e LIANG (2008) também ressalta a 

importância dos fundos de fundos na carteira dos clientes. A redução da 

aplicação inicial é um benefício considerável, pois muitas vezes a aplicação 

inicial de um fundo de fundos é menor do que a aplicação direta em fundos 

multimercados famosos, dessa forma seria possível diversificar um portfólio 

com um valor de investimento abaixo do usualmente necessário para tal. Além 

disso, fundos de fundos podem oferecer ao investidor a possibilidade de 

acessar fundos fechados, ou seja, não mais disponíveis para aplicação.  

Gestores de fundos de fundos tem um papel importante na seleção dos 

fundos a serem investidos e usam métricas quantitativas e qualitativas para 

compor o melhor portfolio de para seus clientes. Para tais serviços, gestores de 

fundos de fundos normalmente cobram uma taxa de administração que acaba 

diminuindo o retorno líquido do investidor, que seria maior se investisse 

diretamente nos fundos multimercados. 

 A literatura discute sobre como compor um portfolio de fundos de 

fundos, ou seja, como selecionar a melhor “lista de gestores” possível levando 

em conta o objetivo de retorno do alocador. A parte quantitativa do processo de 

seleção domina os estudos sobre esse assunto. WOLF E WUNDERLI (2009) 

afirmam que o trabalho de seleção de gestores ou fundos é simplesmente uma 

questão de desempenho, ou seja, a avaliação da performance passada do 

gestor. Entretanto, é preciso separar gestores qualificados de gestores com 

sorte. Assim, gestores que estatisticamente batem um determinado índice de 

referência em um determinado período são chamados de “qualificados” e 

testes estatísticos múltiplos são utilizados para comparar diversos gestores ao 

mesmo tempo e assegurar que a probabilidade de que gestores “sortudos” 

sejam rotulados como “qualificados” seja pequena.  

ARAÚJO (2009) estudou a criação de um portfólio de fundos 

multimercados pelo método de otimização de carteira que utiliza como medida 

de risco o Conditonal Value-at-Risk (C-VaR). Como a variância dos retornos, 

medida de risco utilizada por MARKOWITZ (1952), é uma medida adequada 

apenas para retornos que possuem distribuição normal e, segundo o autor, 

fundos multimercados brasileiros tendem a não apresentar tal distribuição, 
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seria necessário utilizar uma medida alternativa como o C-VaR. O Conditonal 

Value-at-Risk mede a esperança da perda condicionada a perdas maiores ou 

iguais ao Value-at-Risk  (VaR), que mede a pior perda esperada ao longo do 

tempo dentro de um nível de confiança estabelecido.  

Nos trabalhos de ARAÚJO (2009), LEUSIN (2006) e WOLF E 

WUNDERLI (2009), nota-se que, apesar de citarem a importância do processo 

de Due Diligence (parte qualitativa da seleção de fundos), o foco é a parte 

quantitativa do processo.  

Mesmo com diversos artigos que defendendo a seleção de gestores 

baseada na análise quantitativa, é comum encontrar vertentes a favor de uma 

abordagem mista que leva em conta, além da análise quantitativa, 

características qualitativas dos gestores. TUZOV (2011) afirma que a 

construção de um portfólio para fundo de fundos depende, basicamente, do 

ranking ou avaliação de características quantitativas e qualitativas. A 

abordagem acadêmica utilizada recai em métricas quantitativas que são 

calculadas para toda população de fundos e, em seguida, ranqueadas. De 

forma simplificada, os primeiros colocados no ranking serão selecionados. 

Entretanto, tais medidas quantitativas, na prática, não se restringem a uma ou 

duas métricas. Existem vários índices de risco e performance que podem ser 

usados em conjunto para a avaliação de cada fundo. 

 Já características qualitativas são ainda mais abrangentes. Fatores de 

risco podem ser ranqueados em escalas (alto, médio, baixo) como: Risco de 

fraude na empresa, experiência e formação acadêmica do time de 

investimentos, histórico dos principais gestores, nível de rotatividade dos 

funcionários, potencial conflito de interesses entre outros. Esses fatores 

também podem contribuir e influenciar a decisão de seleção de fundos.  

 A abordagem de TUZOV (2011) recai sobre o custo de acesso a base de 

dados para as medidas quantitativas e também sobre o custo de 

operacionalizar uma pesquisa (Due Diligence) em todos os gestores em 

potencial. Assim, desenvolveu um Modelo de aproximação para um grande 

número de regras de formação de portfólio baseado no ranking de fundos 

usando apenas uma métrica quantitativa.  
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 BROWN, FRASER e LIANG (2008) Estudaram a parte qualitativa do 

processo de seleção chamado de Due Diligence. Para os autores, os fundos de 

fundos são alternativas de diversificação e acesso aos fundos multimercados 

ofertando serviço de seleção, monitoramento e alocação. Uma das principais 

causas de fracasso de um multimercado é a falta de transparência e a 

existência de riscos operacionais. Neste caso, a construção de um portfólio que 

exclui gestores classificados como “pobres” no processo de Due Diligence 

pode gerar maiores retornos aos investidores. Entretanto, como o processo 

qualitativo é bastante custoso, os autores defendem que essa prática deve ser 

adotada em fundos de fundos capazes de gerar receita o bastante para 

absorver esse custo. Concluiu-se que essa estratégia gera alfa e deve ser 

relevante no processo de seleção de gestores. 

  Se características qualitativas ou quantitativas sobre um determinado 

fundo ou gestor dominam as discussões sobre alocação, alguns autores foram 

além e aprofundaram seus estudos para entender quais características 

qualitativas são relevantes para a performance de um fundo de investimento. 

Dentro da parcela qualitativa da análise, não se pode descartar a 

importância da equipe envolvida no processo de tomada de decisão de 

investimentos. Muitas vezes características como: equipe, histórico dos 

gestores e principais analistas, bem como tempo que trabalham juntos, tem 

peso elevado na parte qualitativa do processo de Due Diligence. Embora não 

seja fácil encontrar gestores talentosos, o artigo de LI, ZHANG e ZHAO (2008) 

estuda a influencia de variáveis como: certificações (CFA / CFP), universidades 

atendidas pelos gestores ranqueadas pelo SAT de cada universidade (SAT), 

MBA e Ph.D., anos de experiência e idade do gestor, na performance de 

Hedge Funds.  

Embora dummies de educação como, CFA/CPA, MBA e Ph.D não 

tenham mostrado relação significativa com a performance dos fundos 

analisados, a variável “SAT” se mostrou significativa e com forte relação 

positiva ao excesso de retorno bruto, enquanto a variável “anos de trabalho” 

apresentou relação negativa. Neste caso, a conclusão foi que gestores 

formandos por universidades com maior SAT tendem a entregar maior excesso 
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de retorno ajustado ao risco, enquanto gestores com maior experiência de 

trabalho tendem a tomar menos risco e entregar retornos menores. 

 Outra discussão relevante no mercado financeiro e na literatura 

acadêmica é se a forma de remuneração dos gestores pode influenciar a 

performance dos fundos. MA, TANG e GÓMEZ (2016) analisam as formas de 

remuneração de gestores de fundos mútuos e o impacto na performance dos 

fundos geridos. A partir de 2005 a SEC (Securities and Exchange 

Commission), principal órgão regulador do mercado financeiro americano, 

adotou uma regra onde fundos mútuos deveriam disponibilizar informações 

sobre a remuneração individual dos gestores.  Com as informações sobre a 

remuneração dos gestores as análises foram feitas e a conclusão foi de que 

gestores com bônus atrelados a performance dos fundos geridos tendem a 

entregar retornos maiores do que gestores com contratos de remuneração fixa 

ou remuneração de acordo com o volume sob gestão.  Essa conclusão reforça 

a tese da preferência de alocadores ou gestores de fundos de fundos por 

fundos de gestoras independentes onde a maior parte da remuneração é 

variável e atrelada ao excesso de performance gerado pelo gestor.  
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Tabela 1: Autores e temas sobre seleção de gestores e fundos de fundos  

WALLERSTEIN, TUCHSCHMID e ZAKER 
(2009) 

Fundo de fundos como alocação satélite 
geradora de alfa. 

BROWN, FRASER e LIANG (2008) 
Benefícios operacionais: acesso a fundos 
fechados, menor aplicação inicial e 
diversificação. 

LEUSIN (2006) 
Caso Brasileiro: fundos de fundos agregam valor, 
mas duplicidade de taxas come boa parte do 
excesso de retorno.  

WOLF E WUNDERLI (2009) 
Seleção de gestores é meramente uma questão 
de performance. 

ARAÚJO (2009) 
Abordagem quantitativa através de um método 
de otimização de carteiras. 

TUZOV (2011) 
Mix entre desempenho e características 
qualitativas na formação do Modelo de seleção 
de gestores. 

BROWN, FRASER e LIANG (2008) 
Foco na parte qualitativa do processo. Due 
Dilligence gera alfa. 

LI, ZHANG e ZHAO (2008) Análise com foco em características específicas 
de qualificação da equipe de investimentos. 

MA, TANG e GÓMEZ (2016) 
Análise com foco específico em características 
específicas de remuneração da equipe de 
investimentos. 

Elaboração do autor 

3. Dados da indústria  
 

3.1. Análise de dados da indústria de Fundo de Fund os 
 

A indústria de fundos de investimentos no Brasil alcançou um patrimônio 

de aproximadamente R$ 3,6 trilhões em fevereiro de 2017, ANBIMA (2017) e a 

categoria Multimercado representa 19,48% do total de ativos.  

O Gráfico 1 mostra a evolução do patrimônio da indústria de fundos no 

Brasil. Com a primeira divulgação em 1994, observou-se um crescimento de 

20% ao ano, ANBIMA (2017).   
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Gráfico 1: Evolução do Patrimônio Líquido de fundos no Brasil  

 

Fonte ANBIMA. Elaboração do autor 

 

A Tabela 2 apresenta o volume da indústria por classe de ativos. A 

maior, em termos de patrimônio, é a classe de Renda Fixa dada a elevada 

remuneração dos títulos públicos no Brasil, MENDONÇA (2007). A classe de 

fundos multimercado, que será o foco deste trabalho, aparece na segunda 

posição com R$ 707 Bilhões. 

 

Tabela 2: Indústria de fundos no Brasil por categoria. 

Categoria 
ANBIMA R$ Bilhoes* % 
Renda Fixa R$ 1.763,06 48,51% 
Multimercados R$ 707,88 19,48% 
Previdência R$ 635,73 17,49% 
FIP R$ 182,29 5,02% 
Ações R$ 157,25 4,33% 
FIDC R$ 84,86 2,33% 
FII R$ 61,26 1,69% 
OFF-SHORE R$ 34,37 0,95% 
ETF R$ 4,27 0,12% 
Cambial R$ 3,67 0,10% 
Total R$ 3.501,11 100,00% 
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* Em moeda constante de fevereiro de 2017, deflacionado pelo IGP-DI. 

Fonte ANBIMA. Elaboração do autor 

A classe de multimercados foi dividida em 11 categorias de acordo com 

a estratégia de investimentos adotada por cada fundo. A Tabela 3 mostra a 

divisão do patrimônio dos fundos por categoria. As quatro classes mais 

relevantes somadas detém 53% do volume de fundos multimercados e a média 

é de R$ 64,3 Bilhões por categoria. 

 

Tabela 3: Classificação ANBIMA de fundos Multimercados 

Segmento  Patrimônio R$ Bilhões  % 
Investimento no Exterior  R$ 266,69 17,81% 
Livre R$ 254,83 15,41% 
Macro R$ 86,48 11,97% 
Juros e Moedas R$ 54,49 8,64% 
Estratégia Específica R$ 13,26 8,34% 
Dinâmico  R$ 9,77 7,35% 
Balanceados R$ 6,99 5,91% 
Long and Short Direcional R$ 4,43 5,44% 
Long and Short Neutro R$ 4,03 4,15% 
Capital Protegido R$ 3,59 3,68% 
Trading R$ 3,33 3,37% 
Total R$ 707,88 100,00% 

Fonte ANBIMA. Elaboração do autor 

 

Embora a classe tenha crescido 12,7% ao ano (gráfico 2), observou-se 

crescimento mais acentuado a partir de 2001. Dados sobre a quantidade de 

fundos multimercados só aparecem a partir de 2002. O gráfico 3 mostra o 

crescimento dos últimos anos até  alcançar a marca de 7 mil fundos em 2013. 

Em fevereiro de 2017 a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais - ANBIMA - apresentou dados de 7.438 fundos 

multimercados registrados. 
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Gráfico 2: Evolução do Patrimônio de fundos Multimercados no Brasil 

  

Fonte ANBIMA. Elaboração do autor 

 

Gráfico 3: Evolução do número de fundos Multimercados no Brasil 

 

Fonte ANBIMA. Elaboração do autor 

 

A Tabela 5 apresenta os mesmos dados da indústria de fundos por 

segmento de clientes ou tipos de investidores. EAPC (Entidades Abertas de 
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Previdência Complementar) aparecem na primeira posição seguida pelo 

segmento Private. Clientes institucionais também utilizam o serviço de seleção 

de fundos oferecidos por gestores de fundos de fundos, mas, o foco da análise 

será o segmento Private, ou seja, pessoas físicas de alta renda. 

 

Tabela 4: Indústria de fundos no Brasil por segmento. 

Segmento  Patrimônio % 
EAPC R$ 647,17 17,81% 
Private R$ 560,24 15,41% 
Corporate R$ 434,94 11,97% 
Varejo Alta Renda R$ 314,21 8,64% 
EFPC. Emp. Privadas R$ 303,30 8,34% 
Varejo R$ 267,23 7,35% 
EFPC. Emp. Públicas R$ 214,97 5,91% 
Poder Público R$ 197,57 5,44% 
Fundos de Investimento R$ 150,70 4,15% 
Estrangeiros R$ 133,85 3,68% 
RPPS R$ 122,44 3,37% 
Outros R$ 100,06 2,75% 
Middle Market R$ 87,00 2,39% 
Seguradora R$ 86,21 2,37% 
Capitalização R$ 14,73 0,41% 
Total R$ 3.634,63  100,00% 

Fonte ANBIMA. Elaboração do autor 

 

Em dezembro de 2016 a ANBIMA divulgou dados sobre a indústria de 

Private Banking no Brasil. O Gráfico 4 mostra a divisão por tipos investimentos 

detidos por clientes de alta renda, confirmando assim a relevância da classe de  

fundos de investimentos nesta indústria. 
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Gráfico 4: Tipos de investimentos detidos por clientes Private no Brasil 

 

Fonte ANBIMA. Elaboração do autor 

 

Após apresentado o panorama geral sobre a indústria de fundos 

multimercados, o trabalho, a partir deste capítulo, foca em um segmento 

específico da indústria, o segmento de fundos de fundos. A Tabela 3 mostra 

um número, referente a fevereiro de 2017 de R$ 150 bilhões de fundos 

comprando cotas de fundos de terceiros. Entretanto, foram coletados dados 

nos sistemas Quantum Axis e Economática com base em dezembro de 2016.  

Para o início da análise foram selecionados filtros para que os dados 

fossem tratados. Como se trata da indústria de fundos de fundos no Brasil, 

foram excluídos todos os dados de fundos de pensão, fundações, RPPS e 

dados de fundos de fundos que compram cotas de veículos geridos pelo 

mesmo gestor (exemplo, fundos de fundos do Itaú comprando cotas de fundos 

geridos pelo Itaú Asset Management) de toda a base de dados disponível na 

CVM e ANBIMA através do sistema Quantum Axis em dezembro de 2016. 

Desta maneira evitou-se a dupla contagem e o resultado reflete a indústria de 

alocação em fundos de terceiros.  

Vale ressaltar que os dados não representam a alocação total de 

distribuidores da indústria de fundos, grande parte da alocação é feita de 

47%
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maneira direta ou “por conta e ordem”. Este trabalho estuda a parcela dedicada 

ao segmento de fundo de fundos.  

Após todas as exclusões descritas acima, foram encontrados 1.683 

fundos comprados por 749 fundos compradores geridos por 401 gestores de 

fundos. Em dezembro de 2016 a indústria agregada de fundos de fundos 

possuía um patrimônio de R$ 147 bilhões, número próximo ao divulgado pela 

ANBIMA.  

Os 10 maiores gestores de fundos de fundos detinham 60% do total da 

indústria e os 20 maiores 75%. Do lado dos fundos alocados, os 10 maiores 

gestores alocados somaram 52% da indústria e os 20 maiores 71%. Na análise 

acima foram consideradas todas as classes de fundos, porém, de agora em 

diante, o foco será a indústria de fundos multimercados.  

Foram selecionadas as 11 categorias de fundos classificados como 

“Multimercados” definidas pela ANBIMA que somadas alcançaram R$ 71 

bilhões de patrimônio conforme a Tabela 4. Ou seja, R$ 71 bilhões é o volume 

alocado em fundos multimercados por outros fundos de investimentos. 

 

Tabela 5: Alocação de fundos de fundos por classificação ANBIMA  

Classificação ANBIMA Multimercados R$ (Bilhões) 
Multimercados Livre R$ 23,42 
Multimercados Macro R$ 23,16 
Multimercados Investimento no Exterior R$ 9,48 
Multimercados Juros e Moedas R$ 7,97 
Multimercados Estratégia Específica R$ 2,37 
Multimercados Dinâmico R$ 1,50 
Multimercados Long and Short Direcional R$ 1,35 
Multimercados Long and Short Neutro R$ 1,34 
Multimercados Balanceados R$ 0,64 
Multimercados Trading R$ 0,04 
Multimercados Capital Protegido R$ 0,01 
Grand Total R$ 71,29 

Fonte CVM e Quantum Axis. Elaboração do autor 

 A parcela de R$ 20 bilhões em renda variável e 56 bilhões nas demais 

categorias de fundos (majoritariamente renda fixa) não foi analisada. Na 
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indústria de multimercados nota-se alta concentração. Os 10 maiores gestores 

alocados detém 60% dos recursos destinados à classe de ativos e os 10 

maiores alocadores representam 70% do volume da indústria.  60% dos 20 

maiores gestores alocados na classe de ativos são independentes e 40% são 

gestores ligados a bancos ou conglomerados financeiros.   

  

Tabela 6: Maiores gestores de fundos multimercados alocados por fundos de 

fundos no Brasil  

20 Maiores Gestores Alocados  
Volume em BRL 

Bilhões 
SPX Capital R$ 6,98 
J Safra Asset Management R$ 5,45 
JGP R$ 5,00 
Verde Asset Management R$ 4,76 
Brasil Plural R$ 3,57 
Gávea Investimentos R$ 2,89 
Credit Suisse Hedging-Griffo R$ 2,60 
Ibiuna Investimentos R$ 2,38 
Kondor Invest R$ 2,09 
Itaú Unibanco R$ 1,89 
Bradesco Asset Management R$ 1,77 
Paineiras Investimentos R$ 1,63 
BTG Pactual Gestora de Recursos R$ 1,61 
CSHG Gauss Investimentos R$ 1,45 
GAP Asset Management R$ 1,19 
Santander Brasil Asset  R$ 1,19 
Garde Asset Management R$ 1,14 
Canvas Capital R$ 1,14 
Ventor Investimentos R$ 1,10 
ARX Investimentos R$ 1,02 

Fonte CVM e Quantum Axis. Elaboração do autor 

 

 

 

 

 



26 
 

Tabela 7: Maiores alocadores em fundos multimercados no Brasil  

20 Maiores Alocadores Volume em BRL 
Bilhões 

Itaú Unibanco R$ 16,39 
Bradesco Asset Management R$ 9,88 
Credit Suisse Hedging-Griffo R$ 7,11 
Banco JP Morgan R$ 2,33 
BTG Pactual WM Gestão de  R$ 2,33 
Santander Brasil Asset Management R$ 2,10 
GPS Planejamento Financeiro R$ 1,89 
Consenso Investimentos R$ 1,80 
Pragma Gestão Patrimonial R$ 1,55 
Socopa R$ 1,48 
Reliance Asset Management R$ 1,40 
Phronesis Investimentos R$ 1,35 
BNY Mellon Alocação de Patrimônio R$ 1,31 
Votorantim Asset Management R$ 1,21 
BB Gestão de Recursos DTVM R$ 0,98 
Turim Investimentos R$ 0,94 
J Safra Asset Management R$ 0,83 
HSBC Global Asset Management R$ 0,82 
Oliveira Trust DTVM R$ 0,81 
Ouro Preto Investimentos R$ 0,73 

Fonte CVM e Quantum Axis. Elaboração do autor 

 

3.2. Seleção da amostra 
 

 O estudo acima mostra apenas fundos alocados por gestores de fundos 

de fundos. Não consta, por exemplo, fundos que, por algum motivo, não 

possuem esse tipo de investidor em seu passivo.  Os motivos podem ser 

quantitativos ou qualitativos, mas como o objetivo foi analisar tanto fundos 

alocados quanto não alocados, a coleta da amostra foi mais abrangente do que 

o resultado mencionado acima. 

Desta maneira, foram selecionados todos os fundos multimercados da 

indústria com as seguintes características:  

- Patrimônio líquido em Dezembro de 2016: Mínimo R$ 30mm. Desta forma 

evita-se incluir fundos irrelevantes na indústria que podem poluir os resultados. 
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- Quantidade de cotistas em Dezembro de 2016: Mínimo 30 cotistas. Esta 

medida visa garantir que os fundos da amostra não são exclusivos ou 

destinados apenas a um pequeno grupo de investidores individuais  

- Taxa de administração: mínimo de 1%. Outra maneira de identificar fundos 

abertos destinados a investidores em geral, pois fundos exclusivos ou 

destinados a institucionais possuem, em geral, média de taxa de administração 

menor que 1%.  

- Exclusão de fundos multigestores como ativos comprados finais. Como o 

intuito é identificar fundos multimercados abertos como ativo final, fundos 

classificados como multigestores trariam dupla contagem à amostra.  

- Classificação ANBIMA conforme tabla abaixo: 

 

Tabela 8: Classificação ANBIMA dos fundos da amostra 

Multimercados Balanceados 
Multimercados Capital Protegido 
Multimercados Dinâmico 
Multimercados Estratégia Específica 
Multimercados Investimento no Exterior 
Multimercados Juros e Moedas 
Multimercados Livre 
Multimercados Long and Short Direcional 
Multimercados Long and Short Neutro 
Multimercados Macro 
Multimercados Multiestratégia 
Multimercados Trading 

Fonte CVM e Quantum Axis. Elaboração do autor 

 

- Histórico de desempenho de, no mínimo, 24 meses. Desta forma garante-se 

que todos os fundos da amostra possuam todas as informações históricas 

necessárias. 

 

 Com os filtros acima aplicados a amostra passa para 227 fundos 

multimercados que serão analisados. Dos 227 fundos da amostra, apenas 155 
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fundos são comprados por outros fundos. Assim, por alguma razão, 72 fundos 

não possuem outros fundos em seu passivo. Estre trabalho também tem como 

objetivo mapear as possíveis razões para essa diferença.  

De agora em diante aplica-se o processo de abertura de carteiras de 

todos os fundos da indústria para a localização de tais cotas. 

 

4. Metodologia: 
 

 O Objetivo deste trabalho é explicar a alocação de gestores de fundos 

de fundos em veículos multimercados de terceiros através de um modelo que 

utiliza dados disponíveis para o público em geral. Para isso, neste trabalho foi 

utilizado um modelo linear estimado por Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO).  

 Segundo HAIR (2009) regressões múltiplas avaliam a relação entre a 

variável dependente (Y) a as variáveis independentes (Xi) e como elas se 

associam. Em um modelo com várias variáveis independentes é possível 

verificar a contribuição preditiva de cada variável e como elas influenciam 

individualmente a direção e magnitude da variação em Y dada à variação em 

Xi. 

 Neste caso a notação de um modelo de regressão linear é dada como:  

Y(t) = α + β1 X1(t) + ϵ(t)    (1) 

 Onde (Y) representa a variável dependente, (α) o intercepto ou 

constante, que representa o valor de (Y) quando o valor de (X1) é igual a zero, 

(β1) a inclinação da reta ou a alteração esperada em (Y) dada variação de uma 

unidade de (X1) e (ϵ) que representa o erro estocástico, que seria a diferença 

entre o valor observado e o valor estimado pelo Modelo também chamado de 

resíduo do Modelo. Segundo GUJARATI, (2000) quanto menor o resíduo maior 

será a capacidade explicativa do modelo. Assim, a forma funcional (MQO) 

minimiza os erros de estimação do modelo. 
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 Diversos trabalhos acadêmicos defendem que desempenho explica a 

captação como BARDELLA (2009), MUNIZ (2015) e GUTERMAN (2009), 

entretanto, a maioria dos autores não separa tipos de investidores e analisa o 

fluxo de aplicação e resgate de investidores em geral sem nenhum enfoque 

nos investidores profissionais ou alocadores. Investidores em geral possuem 

apenas variáveis quantitativas a disposição para análise e tomada de decisão. 

Enquanto investidores profissionais usam uma combinação de variáveis 

quantitativas e qualitativas disponíveis ao público e não disponíveis ao publico 

coletadas através de um processo de Due Dilligence, BROWN, FRASER e 

LIANG (2008). 

 Desta forma foram selecionadas variáveis que, baseado na teoria de 

finanças e pratica de mercado, pudessem explicar a alocação de investidores 

profissionais (neste caso gestores de fundos de fundos) em fundos 

multimercados abertos.  

 Foi utilizada a variável  Valor_PL, que é a somatória do valor financeiro 

alocado por gestores de fundos em um fundo específico em uma data 

específica, dividido pela somatória do total financeiro alocado por gestores de 

fundos de fundos, como variável dependente ou explicada. Em outras palavras, 

o trabalho quer testar se as variáveis disponíveis ao público em geral são 

relevantes para explicar a alocação em fundos multimercados por gestores de 

fundos de fundos. 

Assim, foram testados Modelos com as seguintes variáveis explicativas:  

 

Acima:  (% de Vezes Acima do Benchmark) Percentual do número de sub-

períodos em que o retorno de um ativo é superior ao retorno de um benchmark 

em relação ao número de sub-períodos totais em um período. 

Alfa:  Diferença entre o excesso de retorno médio entre um ativo e um ativo 

sem risco, e o excesso de retorno médio entre um benchmark e o mesmo ativo 

sem risco, ajustado pelo beta do ativo, em um período. 

Bancos: Variável dummy que identifica gestores ligados a Bancos ou grandes 

instituições financeiras.  
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Cap: (Captação) Diferença entre o valor dos recursos aplicados em um fundo e 

o valor dos recursos resgatados do mesmo fundo em um período.   

LPL: Log do patrimônio do fundo. 

Macro: Variável dummy que identifica fundos com classificação ANBIMA igual 

a “Multimercado Macro”. 

Mdd: (Máximo Draw Down) Menor retorno acumulado de um ativo 

considerando todos os sub-períodos com seqüências de retornos negativos 

consecutivos do ativo em um período. 

Retorno: Variação relativa do preço de um ativo (cota do fundo) em um 

período. 

Sharpe: Excesso de retorno médio entre um ativo e um ativo sem risco, por 

unidade de volatilidade do ativo, em um período. 

Valoralocado: Somatória do valor financeiro alocado por gestores de fundos 

em um fundo específico em uma data específica.  

Vol: (Volatilidade) Dispersão dos retornos de um ativo em relação a seu 

retorno médio em um período. 

 

Tabela 9: Estatísticas descritivas das variáveis quantitativas da amostra 

  Média Mediana Desvio Padrão  Máximo Mínimo 

Alpha -0,21 -0,37 4,90 15,10 -26,42 

Ret 17,57% 16,94% 9,28% 81,88% -16,76% 

sharpe 1,40 0,74 3,95 35,38 -1,98 

Vol 5,00% 4,17% 4,31% 23,80% 0,03% 

Mdd -3,56% -2,47% 4,09% -0,01% -26,06% 

Acima 51,23% 52,58% 11,68% 100,00% 0,00% 

Cap* -R$ 8 -R$ 10 R$ 301 R$ 1.810 -R$ 2.170 

Pl2015* R$ 328 R$ 106 R$ 758 R$ 9.649 R$ 7 

Valor/pl16 0,42% 0,03% 1,06% 9,63% 0,00% 
Elaboração do autor. *Valores em milhões  

 

Embora tenham sido utilizados dados históricos como retorno de doze 

meses, volatilidade, captação de seis meses e assim por diante, a análise 
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realizada foi cross-section com corte em dezembro de 2015 para os dados de 

performance e risco.  

 

Tabela 10: Referência para variáveis explicativas 

Nome  Variável Explicativa Sigla  Referência  

% de Vezes Acima do Benchmark Acima RISÉRIO. 2014 

Alfa Alfa LO. A. W. 2007 

Bancos Bancos MA, L., TANG, Y., GÓMEZ, J. 2016 

Captação Cap KUTCHUKIAN E. 2010 

Log do patrimônio do fundo LPL 
CHAN, H., R.W. FAFF, D.R. 
GALLAGHER, and A. LOOI. 2005 e 
SIRRI & TUFANO 1998 

Macro Macro GALVES C. E. V. 2009 

Máximo Draw Down Mdd MENDES, B.; LEAL, R. 2003 

Retorno Retorno 
KAT, H.; MANEXE, F., 2001-2002; 
CERETTA, P.S. COSTA JR. N. C. 
A. 2001 e OLIVEIRA R. D. 2005 

Sharpe Sharpe SHARPE, W. 1966 

Valor Alocado Valoralocado GUJARATI. 2000 

Volatilidade Vol 
VARGA. G. 2001. e OLIVEIRA. 
2005 

Elaboração do autor 
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4.1. Testes e escolha do Modelo: 
 

A seguir, diversos modelos foram criados com a utilização das variáveis 

explicativas descritas acima a fim de encontrar o modelo que melhor explica os 

dados. 

 

 Teste 1) Y(t) = c + β ACIMA(t) + β ALFA(t) + β CAP12(t) + β LPL14(t)+ β 

LPL15(t) +  β MACRO(t) +  β BANCOS(t) + β MDD12(t) + β RET12(t) + β RET24(t) + β 

SHARPE(t) + β VOL12 (t) + ϵ(t)   

 

O Modelo demonstrado através da Tabela 11 apresenta algumas 

variáveis independentes com baixa significância, ou seja, existe probabilidade 

(neste caso acima de 10%) de que β dessas variáveis seja igual à zero. 

Entretanto, três variáveis mostraram-se significativas além da constante. Foram 

elas: Captação nos últimos 12 meses (CAP12), patrimônio dos fundos 

investidos em 2015 (LPL15) e a variável que identifica gestoras ligadas a 

conglomerados financeiros (BANCOS). Todas as variáveis acima listadas 

apresentaram significância a 1%.  

A variável que representa a captação dos fundos aparece com sinal 

positivo no coeficiente, condizente com o trabalho de KUTCHUKIAN (2010) que 

encontra evidências para a existência do “efeito manada” na indústria de 

fundos. Para a variável que representa o patrimônio dos fundos, embora 

CHAN, FAFF, GALLAGHER, e LOOI. (2005) e SIRRI & TUFANO (1998) 

defendam em seus trabalhos que fundos com patrimônio elevado sofrem mais 

com custos de transação e possuem retornos decrescentes de escala, o sinal 

do coeficiente obtido foi positivo, algo que possa estar relacionado á 

especificidade da indústria de fundos de fundos dada existência de limite de 

concentração e tamanho da estratégia compradora.  

A variável (BANCOS), dummy que identifica gestoras ligadas a bancos, 

também aparece com sinal esperado com base na literatura, segundo MA, 

TANG e GÓMEZ, (2016) os incentivos ao desempenho em gestoras 
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independentes são maiores, por isso, são preferidas por alocadores e gestores 

de fundos de fundos para a classe de fundos multimercado. 

Outras variáveis do Modelo não foram significativas, mas apresentam 

sinais condizentes com o esperado com base na literatura. Foram elas: 

Patrimônio dos fundos em 2014 (LPL14), dummy para fundos macro (MACRO), 

máximo draw down (MDD12), retorno de 24 meses (RET24), sharpe 

(SHARPE12) e volatilidade  (VOL12).  Por outro lado varáveis como retorno 

acima do índice de referência (ACIMA12), alfa (ALPHA12) e retorno de 12 

meses (RET12), apresentaram sinais contrários ao esperado com base na 

literatura.  

Desta forma, o Modelo 2 foi gerado excluindo as variáveis com menor 

significância (RET12) e (LPL14), que representam retorno de 12 meses e  

patrimônio dos fundos no ano de 2014 respectivamente. 
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Tabela 11: Resultados Modelo 1 
 
Variável dependente: VALOR_PL16 

 
Método: MQO 

  
Amostra: 227 

  
Variável  Coeficiente 

Erro 
Padrão  

Teste t. p-valor 

          

ACIMA12 -0,0077 0,0077 -1,00 0,32 

ALPHA12 -0,0002 0,0002 -0,97 0,33 

CAP12*** 0,0000 0,0000 3,32 0,00 

LPL14 0,0003 0,0010 0,36 0,72 

LPL15*** 0,0045 0,0011 4,15 0,00 

MACRO 0,0021 0,0014 1,49 0,14 

BANCOS*** -0,0065 0,0013 -4,84 0,00 

MDD12 -0,0163 0,0546 -0,30 0,77 

RET12 -0,0010 0,0156 -0,06 0,95 

RET24 0,0123 0,0095 1,30 0,19 

SHARPE12 0,0000 0,0000 0,50 0,62 

VOL12 -0,0193 0,0504 -0,38 0,70 

C*** -0,0853 0,0105 -8,15 0,00 

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,381284 

  
R2 Ajustado  0,34659 

  
Akaike -6,510234 

Schwarz  -6,314092 

Durbin-Watson stat 1,676963 
Fonte CVM e Quantum Axis e EViews. Elaboração do autor 

Notas: * indica nível de significância de 10%, **nível de significância de 5% e *** nível de 
significância de 1%. 

 

Modelo 2: Modelo excluindo as variáveis Retorno de 12 meses (RET12) 
e  Log do patrimônio de 2014 (LPL14). 

 

Modelo 2) Y(t) = c + β ACIMA(t) + β ALFA(t) + β CAP12(t) + β LPL15(t) +  β 

MACRO(t) +  β BANCOS(t) + β MDD12(t) +  β RET24(t) + β SHARPE(t) + β VOL12 

(t) + ϵ(t) 
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Tabela 12: Resultados Modelo 2 
 
Variável dependente: VALOR_PL16 

 
Método: MQO 

  
Amostra: 227 

  
Variável  Coeficiente 

Erro 
Padrão  

Teste t. p-valor 

     
ACIMA12 -0,0077 0,00730 -1,05 0,30 

ALPHA12 -0,0002 0,00015 -1,07 0,29 

CAP12*** 0,0000 0,00000 3,39 0,00 

LPL15*** 0,0049 0,00053 9,14 0,00 

MACRO 0,0021 0,00140 1,52 0,13 

BANCOS*** -0,0064 0,00132 -4,87 0,00 

MDD12 -0,0166 0,04217 -0,39 0,69 

RET24* 0,0119 0,00712 1,67 0,10 

SHARPE12 0,0000 0,00003 0,49 0,63 

VOL12 -0,0200 0,04282 -0,47 0,64 

C*** -0,0852 0,01038 -8,21 0,00 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,38 

  
R2 Ajustado  0,35 

  
Akaike -6,53 

 
Schwarz  -6,36 

 
Durbin-Watson 1,68 

  
Fonte CVM e Quantum Axis e EViews. Elaboração do autor 

Notas: * indica nível de significância de 10%, **nível de significância de 5% e *** nível de 
significância de 1%. 

 

Conforme resultado apresentado na Tabela 12 nota-se uma melhora nos 

critérios de informação como Akaike e Schwarz e Durbin-Watson. Outra 

mudança significativa no Modelo 2 foi a significância, a 10%, da variável 

Retorno de 24 meses (RET24). Mesmo sem evidências de correlação serial no 

Modelo 1, os dados de retorno de 12 meses estão contidos de certa forma nos 

dados de retorno de 24 meses. As variáveis (MACRO), (SHARPE12), (MDD) e 

(VOL), continuaram não significativas, porém mantiveram os sinais de acordo 

com a literatura. Já as variáveis (ACIMA12) e (ALPHA12), mantiveram sinais 

contrários ao esperado com base na literatura.  
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Para o Modelo 3 foram excluídas as variáveis de risco não significativas 

como MDD (MDD12), Sharpe de 12 meses (SHARPE12) e volatilidade de 12 

meses (VOL12). 

 

Modelo 3: Modelo sem as variáveis MDD (MDD12), Sharpe de 12 meses 

(SHARPE) e Volatilidade de 12 meses (VOL12). 

 

Modelo 3) Y(t) = c + β ACIMA(t) + β ALFA(t) + β CAP12(t) + β LPL15(t) +  β 

MACRO(t) +  β BANCOS(t) +  β RET24(t) + ϵ(t) 

 

A Tabela 13 apresenta os resultados do terceiro Modelo. Houve melhora 

nos critérios de Akaike e Schwarz e uma pequena piora na estatística de 

Durbin-Watson. Os resultados do Modelo 3 foram semelhantes aos resultados 

do Modelo 2 com quatro variáveis significativas a 10%, (CAP12), (LPL15), 

(BANCOS) e (RET24) e as restantes não significativas. As variáveis (ACIMA12) 

e (ALPHA12), além de não significativas, mantiveram os sinais contrários ao 

esperado de acordo com a literatura. Por esse motivo, para o Modelo 4 foram 

excluídas as variáveis (ACIMA12) e Alfa (ALPHA12). 
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Tabela 13: Resultados Modelo 3 
 
Variável dependente: VALOR_PL16 

 
Método: MQO 

  
Amostra: 227 

  
Variável  Coeficiente 

Erro 
Padrão  

Teste t. p-valor 

     
ACIMA12 -0,004804 0,01 -0,84 0,40 

ALPHA12 -0,000122 0,00 -0,91 0,36 

CAP12*** 7,24E-12 0,00 3,39 0,00 

LPL15*** 0,004857 0,00 9,27 0,00 

MACRO 0,002001 0,00 1,47 0,14 

BANCOS*** -0,006398 0,00 -4,90 0,00 

RET24* 0,010729 0,01 1,92 0,06 

C*** -0,086191 0,01 -8,45 0,00 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,38 

  
R2 Ajustado  0,36 

  
Akaike -6,55 

 
Schwarz  -6,43 

 
Durbin-Watson 1,67 

  
Fonte CVM e Quantum Axis e EViews. Elaboração do autor 

Notas: * indica nível de significância de 10%, **nível de significância de 5% e *** nível de 
significância de 1%. 

 

Modelo 4: Modelo sem as variáveis ACIMA  e APLHA . 

 

Modelo 4) Y(t) = c +  β CAP12(t) + β LPL15(t) +  β MACRO(t) +  β 
BANCOS(t) +  β RET24(t) +  ϵ(t) 

 
 

A Tabela 14 apresenta os resultados do quarto Modelo com a exclusão 

de variáveis independentes não significativas com sinais contrários ao 

esperado com base na literatura. A melhora nos critérios de informação como 

Akaike e Schwarz continua no Modelo 4 bem como a na estatística de Durbin-

Watson. Nota-se que apenas a variável (MACRO), dummy para a classificação 

dos fundos multimercados macro, apresenta p-valor acima de 0,10. Desta 

forma, o Modelo final será feito sem a variável (MACRO). 



38 
 

Tabela 14: Resultados Modelo 4 
 
Variável dependente: VALOR_PL16 

 
Método: MQO 

  
Amostra: 227 

  
Variável  Coeficiente 

Erro 
Padrão  

Teste t. p-valor 

     
CAP12*** 7,28E-12 2,12E-12 3,43 0,00 

LPL15*** 0,004788 0,000515 9,30 0,00 

MACRO 0,001783 0,00134 1,33 0,18 

BANCOS*** -0,006648 0,001271 -5,23 0,00 

RET24* 0,010585 0,005559 1,90 0,06 

C*** -0,087076 0,009596 -9,07 0,00 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,38 

  
R2 Ajustado  0,36 

  
Akaike -6,56 

 
Schwarz  -6,47 

 
Durbin-Watson 1,64 

  
Fonte CVM e Quantum Axis e EViews. Elaboração do autor 

Notas: * indica nível de significância de 10%, **nível de significância de 5% e *** nível de 
significância de 1%. 

 

 

Modelo 5: Modelo sem a variável MACRO. 

 
Modelo 5) Y(t) = c +  β CAP12(t) + β LPL15(t) +  β BANCOS(t) +  β RET24(t) +  

ϵ(t) 
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Tabela 15: Resultados Modelo 5   
 
Variável dependente: VALOR_PL16 

 
Método: MQO 

  
Amostra: 227 

  
Variável  Coeficiente 

Erro 
Padrão  

Teste t. p-valor 

     
CAP12* 7,23E-12 3,88E-12 1,86 0,06 

LPL15*** 0,004873 0,00098 4,98 0,00 

BANCOS*** -0,006717 0,001259 -5,33 0,00 

RET24** 0,012067 0,005749 2,10 0,04 

C*** -0,088676 0,0187 -4,74 0,00 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,37 

  
R2 Ajustado  0,36 

  
Akaike -6,56 

 
Schwarz  -6,49 

 
Durbin-Watson 1,68 

  
Fonte CVM e Quantum Axis e EViews. Elaboração do autor 

Notas: * indica nível de significância de 10%, **nível de significância de 5% e *** nível de 
significância de 1%. 

 
 

O último Modelo (Modelo 5) apresentado na Tabela 15 mostra melhora 

nos critérios de informação Durbin-Watson, Akaike e Schwarz. Houve mudança 

no p-valor para as variáveis (CAP12) e (RET24). A variável que representa 

captação continua significativa. Nota-se que até o Modelo 4 a variável era 

significativa a 1%, entretanto, no ultimo Modelo a variável só se torou 

significativa a 10%. Por outro lado, a variável que representa o retorno dos 

últimos 24 meses passa a ser significativa a 5% no Modelo 5 conforme 

apresentado na Tabela 15. Os resultados do Modelo 5 já foram apresentados 

com a correção por  White para o problema de heterocedascitidade e a  

estatística Durbin–Watson está dentro do aceitável para o teste de 

autocorrelação.  
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Tabela 16: Resumo dos resultados do p-valor para variáveis significativas: 

p-valor Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

CAP12 0,001 0,001 0,001 0,001 0,064 

LPL15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

BANCOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

RET24 0,194 0,096 0,056 0,058 0,037 

C 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Fonte. EViews Elaboração do autor 

 

Tabela 17: Resumo das estatísticas dos Modelos: 

Modelo R^2 R^2 
Ajustado Akaike Schwarz Durbin-Watson 

1 0,3813 0,3466 -6,51023 -6,31409 1,676963 

2 0,3809 0,3522 -6,52724 -6,36128 1,675619 

3 0,3796 0,3598 -6,55157 -6,43087 1,669994 

4 0,3762 0,3621 -6,56373 -6,4732 1,642782 

5 0,3712 0,3599 -6,56457 -6,48913 1,677624 
Fonte. EViews Elaboração do autor 

 

A Tabela 17 resume as estatísticas dos testes e auxilia a escolha do 

Modelo. Embora o Modelo 1 tenha o maior R2, tal parâmetro não é o de maior 

relevância neste trabalho. Desta forma, como o Modelo 5 apresentou melhores 

resultados nos outros 4 critérios, o Modelo escolhido para a análise final foi o 

Modelo 5. 

 

4.2. Análise do Modelo escolhido: 

 

Começando a análise dos resultados mais uma vez pelos sinais das 

variáveis, observou-se, na Tabela 14, semelhança ao senso comum e a 

realidade do mercado. De acordo com os resultados, a captação de recursos 

nos últimos 12 meses (CAP12) é significativa, ou seja, influencia a decisão de 

alocação do gestor, provavelmente pelo efeito-manada descrito por 

KUTCHUKIAN (2010), ou pela réplica da carteira da concorrência, prática 

adotada por gestores de fundos de fundos para que não exista grande 
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diferença na performance quando não há convicção em novos gestores. Neste 

caso, rejeita-se a hipótese nula a 10% de significância.   

A variável que representa o retorno dos últimos 24 meses (RET24) 

também foi significativa com sinal positivo. Esse resultado condiz com a 

hipótese defendida por KAT e MANEXE (2001-2002), SIRRI E TUFANO 

(1998), BARDELLA (2009), entre outros, de que gestores com melhor histórico 

de médio prazo recebem mais recursos de investidores profissionais.  

Segundo MUNIZ (2015), investidores menos qualificados como 

distribuidores, por exemplo, atribuem maior importância ao retorno na tomada 

de decisão de investimento do que investidores qualificados. Porém, todas as 

classes de investidores analisadas no trabalho de MUNIZ (2015) apresentaram 

relação positiva entre retorno e captação. CERETTA e COSTA JR (2001) 

sinalizam que investidores em geral podem ser seduzidos por retornos de curto 

prazo, mas foram feitos testes com variáveis de retorno de seis e doze meses e 

os resultados não foram significativos.  

Enquanto isso, o sinal resultante da análise da variável (BANCOS) 

comprova outra realidade comum no mercado de fundos de fundos. Fundos 

geridos por gestoras independentes são preferidos a fundos geridos por 

Bancos. Uma das explicações para essa afirmação é o alinhamento do 

interesse financeiro entre a equipe de gestão e empresa.  

Em uma gestora independente os principais gestores e analistas são 

sócios do negócio e somente serão remunerados adequadamente se o fundo 

apresentar bom desempenho. Normalmente os funcionários possuem baixa 

remuneração fixa e uma bonificação atrelada ao resultado individual e a receita 

da empresa (taxa de administração e taxa de performance). Além disso, 

existem diversos incentivos para que uma parte relevante da bonificação dos 

gestores seja reinvestida no fundo. Em instituições financeiras como bancos e 

seguradoras, os salários fixos são mais elevados e a participação nos 

resultados é menor, desta forma, gestores com excelente desempenho acabam 

deixando as instituições para abrir o próprio negócio de gestão de fundos onde 

serão remunerados de acordo com o desempenho do fundo gerido. (MA, 

TANG, e GÓMEZ. 2016).   
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A variável que representa o patrimônio em 2015 (LPL15) também se 

mostrou significativa a 10% com sinal positivo. Conforme mencionado 

anteriormente, embora CHAN, FAFF, GALLAGHER, e. LOOI. (2005) e SIRRI & 

TUFANO (1998) defendam em seus trabalhos que fundos com patrimônio 

elevado sofrem mais com custos de transação e possuem retornos 

decrescentes de escala, o sinal do coeficiente obtido foi positivo. Embora não 

tenhamos na amostra fundos com patrimônio abaixo de R$ 30 milhões, o 

resultado parece condizente com a realidade dos gestores de fundos de 

fundos, pois os limites de concentração e tamanho da posição em relação a 

patrimônio do fundo investido são fatores preponderantes na tomada de 

decisão de investimento.  

Alguns fundos devem, por regulamento, respeitar limites de 

concentração de 20% do PL do fundo investido. Assim, para uma alocação de 

R$10 milhões em um fundo macro qualquer seria necessário um patrimônio de 

ao menos R$50 milhões. Desta forma, se a posição alocada no fundo investido 

for muito pequena, a contribuição daquele ativo na carteira de fundo de fundos 

perde relevância.  

Ainda que a maior parte dos resultados referentes a variáveis 

significativas tenham sido, de alguma forma, esperados, a surpresa veio do 

conjunto de variáveis não significativas. CERETTA e COSTA JR (2001) 

afirmam que, mesmo que não exista unanimidade sobre a maneira de 

selecionar uma carteira de ativos, os métodos mais difundidos estão ligados à 

maximização do retorno e minimização do risco. MARKOWITZ (1952), por 

exemplo, assume como premissa que os investidores avaliam as carteiras 

levando em conta dados variância e retorno de um ativo em um determinado 

intervalo de tempo. Entretanto, não foram encontradas evidências de 

significância de variáveis que representem medidas de risco como Volatilidade 

e Máximo Draw Down no Modelo 5. 

 Outra surpresa envolve a análise dos resultados obtidos a respeito da 

variável (SHARPE), que representa o Índice de Sharpe. SHARPE (1964) 

aplicou as ideias de ROY (1952) que, segundo BAILEY e PRADO (2012), foi o 

primeiro a sugerir a razão entre risco e retorno para avaliação de desempenho 
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de uma estratégia, a estrutura de média e variância de Markowitz. Assim, 

Índice de Sharpe passou a ser uma das métricas mais difundidas na literatura 

na área de finanças para avaliação de ativos e construção de carteiras. 

Todavia, a variável (SHARPE) não foi significativa em nenhum dos modelos.  

Além dos Modelos acima, foram avaliados modelos com variáveis de 

risco e retorno apenas, mas os resultados para variáveis ligadas a medidas de 

risco também não foram significativos. 

No Anexo 1 serão apresentados resultados de testes com Modelos 

incluindo a informação sobre a alocação do gestor de fundo de fundos no ano 

anterior. Os resultados mostraram pequena melhora nos critérios de 

informação. 

 

4.3. Exercício adicional: 

 

Como exercício adicional, o Modelo 2 foi refeito sem dados de gestores 

não alocados em 2016, sem outliers e já corrigidos por White. A Tabela 18 

mostra os resultados do novo modelo. Em linhas gerais, os sinais dos 

coeficientes permaneceram inalterados quando comparados ao Modelo 2. As 

variáveis (SHARPE12), (MDD), (ACIMA12) e (VOL), mantiveram p-valor acima 

de 0,10, porém a variável (CAP12), que foi estatisticamente significativa no 

Modelo 2, perde significância no novo modelo. As variáveis (ALPHA) e 

(MACRO), anteriormente não significativas, passaram a ser significativas no 

novo modelo.  

Mesmo estatisticamente significativa no novo modelo, a variável 

(ALPHA), que representa a diferença entre o excesso de retorno médio entre 

um ativo e o ativo livre de risco e o excesso de retorno médio entre um 

benchmark e o mesmo ativo sem risco, ajustado pelo beta do ativo, aparece 

com sinal negativo. O resultado foi diferente do esperado, pois como se trata 

de uma métrica de avaliação de retornos, esperava-se que quanto maior o 

retorno acima do índice de referência melhor a percepção do alocador sobre o 

ativo e assim, maior seria a alocação. 
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Tabela 18: Exercício adicional: 

Variável dependente: VALOR_PL16 
 

Método: MQO 
  

Amostra: 144 
  

Variável  Coeficiente Erro 
Padrão  

Teste t. p-valor 

     
ACIMA12 -0,006482 0,007222 -0,90 0,37 

ALPHA12** -0,000382 0,000178 -2,14 0,03 

CAP12 8,71E-12 6,53E-12 1,33 0,18 

LPL15*** 0,006366 0,001396 4,56 0,00 

MACRO* 0,002722 0,001589 1,71 0,09 

BANCOS*** -0,008343 0,002193 -3,80 0,00 

MDD12 -0,030838 0,039231 -0,79 0,43 

RET24* 0,020700 0,012574 1,65 0,10 

SHARPE12 1,97E-05 1,62E-05 1,22 0,23 

VOL12 -0,035982 0,044055 -0,82 0,42 

C* -0,116958 0,028184 -4,15 0,00 

          

     
Estatísticas e Critérios    
R2 0.439599 

  
R2 Ajustado  0.397463 

  
Akaike -6.236.068 

  
Schwarz  -6.009.207 

  
Durbin-Watson 2.162.389 

  
Fonte. EViews Elaboração do autor 

Notas: * indica nível de significância de 10%, **nível de significância de 5% e *** nível de 
significância de 1%. 

 

A variável (MACRO), dummy que representa a parcela de fundos 

multimercados classificados como Macro, aparece com sinal positivo indicando 

que fundos com essa classificação podem receber maior volume de 

alocadores, ou talvez um indício de que a gestores de fundos de fundos teriam 

preferência por fundos macro em detrimento a outras classes de fundos no 

período analisado.  
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5. Conclusões: 
 

Pesquisas de autores como BARDELLA (2009) e OLIVEIRA R. D. (2005) 

mostram que a performance do gestor explica a captação de recursos para 

fundos. Este trabalho se diferencia dos demais pelo foco na alocação de um 

passivo específico, os gestores de fundos de fundos. Ou, pela ótica do fundo 

investido, este trabalho tenta explicar a captação de fundos “multimercado 

macro” em um universo de investidores restrito aos gestores de fundos de 

fundos. 

Dados disponíveis ao publico em geral foram usados como base para 

um Modelo que tem como variável dependente o “valor alocado em fundos 

multimercados por gestores de fundos de fundos”. Regressões e testes de 

significância para as principais variáveis dependentes disponíveis foram feitos 

e, com base nos dados disponíveis ao público em geral, as variáveis 

significativas para a seleção de gestores de fundos multimercados foram: 

Captação nos últimos 12 meses, patrimônio líquido referente ao fechamento do 

ano anterior, retorno dos últimos 24 meses e uma dummy que identifica fundos 

ligados a instituições financeiras, neste último caso, gestoras independentes 

tem preferência na alocação. Em outras palavras, gestores independentes com 

bom histórico de desempenho de 24 meses e alto nível de captação e 

patrimônio, têm maiores chances de captar recursos de gestores de fundos de 

fundos.  

Os resultados sugerem a existência de variáveis omitidas relacionadas a 

dados não disponíveis ao público em geral. Pesquisas feitas por TUZOV (2011) 

e BROWN, FRASER e LIANG (2008) enfatizam que o processo de Due 

Diligence é tão importante quanto à avaliação quantitativa para a seleção de 

um gestor. Desta forma, uma sugestão para a continuidade deste trabalho seria 

quantificar as variáveis qualitativas que faltam no Modelo. Essas informações 

podem ser extraídas através de um processo de Due Dilligence presencial e, 

após a compilação de cada uma das variáveis julgadas importantes, o 

pesquisador poderá adicionar ao Modelo e verificar o poder de melhoria no 

coeficiente de determinação ou no ajuste do Modelo estatístico linear.  
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Anexo I 

Variável dependente: VALOR_PL16 
 

Método: MQO 
  

Amostra: 227 
  

Variável  Coeficiente 
Erro 

Padrão  
Teste t. p-valor 

     
ACIMA12 0,000796 0,002663 0,30 0,77 

ALPHA12 4,47E-05 7,38E-05 0,61 0,55 

ALPHA24 -0,000358 0,00054 -0,66 0,51 

BANCOS -0,00139 0,000548 -2,54 0,01 

CAP12 3,28E-11 1,14E-11 2,87 0,00 

CAP24 -1,06E-11 4,96E-12 -2,15 0,03 

CAP6 -9,86E-12 9,78E-12 -1,01 0,31 

LPL14 -0,001127 0,000685 -1,65 0,10 

LPL15 0,001262 0,00076 1,66 0,10 

MACRO 0,001756 0,000783 2,24 0,03 

MDD12 0,00245 0,033711 0,07 0,94 

MDD24 -0,005333 0,023443 -0,23 0,82 

MDD_VOL 3,36E-05 0,000364 0,09 0,93 

RET12 -0,011656 0,008812 -1,32 0,19 

RET24 0,007015 0,005462 1,28 0,20 

SHARPE12 -3,92E-06 2,44E-05 -0,16 0,87 

SHARPE24 -8,11E-06 6,11E-05 -0,13 0,89 

VALORALOCADODEC15 3,35E-08 2,55E-09 13,14 0,00 

VOL12 0,04609 0,04608 1,00 0,32 

VOL24 -0,044623 0,035139 -1,27 0,21 

C -0,003365 0,007557 -0,45 0,66 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,86 

  
R2 Ajustado  0,84 

  
Akaike -7,91 

  
Schwarz  -7,59 

  
Durbin-Watson 1,95 
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Variável dependente: VALOR_PL16 

 
Método: MQO 

  
Amostra: 227 

  
Variável  Coeficiente 

Erro 
Padrão  

Teste t. p-valor 

     
ACIMA12 0,001049 0,003711 0,28 0,78 

ALPHA12 4,31E-05 8,32E-05 0,52 0,61 

ALPHA24 -0,000322 0,000601 -0,54 0,59 

BANCOS -0,001391 0,000705 -1,97 0,05 

CAP12 3,28E-11 4,28E-12 7,66 0,00 

CAP24 -1,06E-11 1,63E-12 -6,50 0,00 

CAP6 -9,80E-12 4,13E-12 -2,37 0,02 

LPL14 -0,001115 0,000513 -2,18 0,03 

LPL15 0,001243 0,000611 2,03 0,04 

MACRO 0,001759 0,000716 2,46 0,01 

RET12 -0,011429 0,007822 -1,46 0,15 

RET24 0,006834 0,005415 1,26 0,21 

SHARPE12 -2,37E-06 3,15E-05 -0,08 0,94 

SHARPE24 -1,28E-05 9,90E-05 -0,13 0,90 

VALORALOCADODEC15 3,35E-08 1,33E-09 25,17 0,00 

VOL12 0,045775 0,038014 1,20 0,23 

VOL24 -0,041461 0,036047 -1,15 0,25 

C -0,00338 0,006369 -0,53 0,60 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,86 

  
R2 Ajustado  0,85 

  
Akaike -7,93 

  
Schwarz  -7,66 

  
Durbin-Watson 1,95 
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Variável dependente: VALOR_PL16 

 
Método: MQO 

  
Amostra: 227 

  
Variável  Coeficiente 

Erro 
Padrão  

Teste t. p-valor 

     
ACIMA12 0,000248 0,003083 0,08 0,94 

ALPHA12 3,94E-05 8,23E-05 0,48 0,63 

ALPHA24 -0,000294 0,000594 -0,49 0,62 

BANCOS -0,001396 0,000696 -2,01 0,05 

CAP12 3,28E-11 4,25E-12 7,72 0,00 

CAP24 -1,06E-11 1,63E-12 -6,55 0,00 

CAP6 -9,82E-12 4,11E-12 -2,39 0,02 

LPL14 -0,001098 0,000507 -2,16 0,03 

LPL15 0,001243 0,000608 2,04 0,04 

MACRO 0,001803 0,000703 2,56 0,01 

RET12 -0,010899 0,00767 -1,42 0,16 

RET24 0,006265 0,005194 1,21 0,23 

VALORALOCADODEC15 3,35E-08 1,32E-09 25,29 0,00 

VOL12 0,04554 0,037803 1,20 0,23 

VOL24 -0,041221 0,035881 -1,15 0,25 

C -0,003216 0,006307 -0,51 0,61 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,86 

  
R2 Ajustado  0,85 

  
Akaike -7,95 

  
Schwarz  -7,71 

  
Durbin-Watson 1,95 
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Variável dependente: VALOR_PL16  
Método: MQO 

  
Amostra: 227 

  
Variável  Coeficiente 

Erro 
Padrão  

Teste t. p-valor 

     
ALPHA12 3,81E-05 8,03E-05 0,47 0,64 

ALPHA24 -0,000283 0,000577 -0,49 0,62 

BANCOS -0,001398 0,000694 -2,02 0,05 

CAP12 3,28E-11 4,24E-12 7,74 0,00 

CAP24 -1,06E-11 1,62E-12 -6,56 0,00 

CAP6 -9,81E-12 4,10E-12 -2,39 0,02 

LPL14 -0,001097 0,000506 -2,17 0,03 

LPL15 0,001243 0,000607 2,05 0,04 

MACRO 0,001808 0,000699 2,59 0,01 

RET12 -0,010783 0,007515 -1,43 0,15 

RET24 0,006232 0,005166 1,21 0,23 

VALORALOCADODEC15 3,35E-08 1,32E-09 25,37 0,00 

VOL12 0,045526 0,037714 1,21 0,23 

VOL24 -0,041431 0,035702 -1,16 0,25 

C -0,00309 0,006096 -0,51 0,61 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,86 

  
R2 Ajustado  0,85 

  
Akaike -7,96 

  
Schwarz  -7,73 

  
Durbin-Watson 1,95 
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Variável dependente: VALOR_PL16 
 

Método: MQO 
  

Amostra: 227 
  

Variável  Coeficiente 
Erro 

Padrão  
Teste t. p-valor 

     
BANCOS -0,001412 0,000678 -2,08 0,04 

CAP12 3,26E-11 4,21E-12 7,74 0,00 

CAP24 -1,06E-11 1,61E-12 -6,60 0,00 

CAP6 -9,59E-12 4,07E-12 -2,36 0,02 

LPL14 -0,001065 0,000501 -2,13 0,03 

LPL15 0,001178 0,000588 2,00 0,05 

MACRO 0,001733 0,000676 2,57 0,01 

RET12 -0,009994 0,005118 -1,95 0,05 

RET24 0,006036 0,004287 1,41 0,16 

VALORALOCADODEC15 3,35E-08 1,30E-09 25,68 0,00 

VOL12 0,041025 0,036672 1,12 0,26 

VOL24 -0,038534 0,035028 -1,10 0,27 

C -0,002536 0,005826 -0,44 0,66 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,86 

  
R2 Ajustado  0,85 

  
Akaike -7,98 

  
Schwarz  -7,78 

  
Durbin-Watson 1,95 
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Variável dependente: VALOR_PL16 
 

Método: MQO 
  

Amostra: 227 
  

Variável  Coeficiente 
Erro 

Padrão  
Teste t. p-valor 

     
BANCOS -0,001582 0,000658 -2,40 0,02 

CAP12 3,25E-11 4,18E-12 7,77 0,00 

CAP24 -1,06E-11 1,60E-12 -6,59 0,00 

CAP6 -9,52E-12 4,05E-12 -2,35 0,02 

LPL14 -0,001141 0,000496 -2,30 0,02 

LPL15 0,001281 0,000579 2,21 0,03 

MACRO 0,00179 0,000667 2,68 0,01 

RET12 -0,008131 0,004592 -1,77 0,08 

RET24 0,004374 0,003578 1,22 0,22 

VALORALOCADODEC15 3,35E-08 1,30E-09 25,77 0,00 

C -0,002644 0,005805 -0,46 0,65 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,86 

  
R2 Ajustado  0,85 

  
Akaike -7,99 

  
Schwarz  -7,82 

  
Durbin-Watson 1,92 
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Variável dependente: VALOR_PL16 
Método: MQO 

  
Amostra: 227 

  
Variável  Coeficiente 

Erro 
Padrão  

Teste t. p-valor 

     
BANCOS -0,001523 0,000644 -2,37 0,02 

CAP12 3,25E-11 4,17E-12 7,78 0,00 

CAP24 -1,06E-11 1,60E-12 -6,61 0,00 

CAP6 -9,57E-12 4,05E-12 -2,37 0,02 

LPL14 -0,001146 0,000495 -2,32 0,02 

LPL15 0,001145 0,000496 2,31 0,02 

MACRO 0,001821 0,000663 2,75 0,01 

RET12 -0,008582 0,004476 -1,92 0,06 

RET24 0,004383 0,003571 1,23 0,22 

VALORALOCADODEC15 3,39E-08 1,08E-09 31,26 0,00 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,86 

  
R2 Ajustado  0,85 

  
Akaike -8,00 

  
Schwarz  -7,84 

  
Durbin-Watson 1,93 
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Variável dependente: VALOR_PL16 
Método: MQO 

  
Amostra: 227 

  
Variável  Coeficiente 

Erro 
Padrão  

Teste t. p-valor 

     
BANCOS -0,001599 0,000642 -2,49 0,01 

CAP12 3,32E-11 4,14E-12 8,03 0,00 

CAP24 -1,08E-11 1,59E-12 -6,79 0,00 

CAP6 -1,03E-11 4,01E-12 -2,57 0,01 

LPL14 -0,001296 0,00048 -2,70 0,01 

LPL15 0,00135 0,000468 2,88 0,00 

MACRO 0,001968 0,000652 3,02 0,00 

RET12 -0,004961 0,00337 -1,47 0,14 

VALORALOCADODEC15 3,39E-08 1,08E-09 31,29 0,00 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,86 

  
R2 Ajustado  0,85 

  
Akaike -8,00 

  
Schwarz  -7,86 

  
Durbin-Watson 1,91 
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Variável dependente: VALOR_PL16 
 

Método: MQO 
  

Amostra: 227 
  

Variável  Coeficiente 
Erro 

Padrão  
Teste t. p-valor 

     
BANCOS -0,001856 0,000705 -2,6 0,0 

CAP12 9,74E-12 1,19E-12 8,2 0,0 

LPL14 -8,44E-05 0,000492 -0,2 0,9 

LPL15 0,000166 0,00048 0,3 0,7 

MACRO 0,00179 0,000705 2,5 0,0 

RET12 -0,003894 0,00369 -1,1 0,3 

VALORALOCADODEC15 3,39E-08 1,17E-09 29,0 0,0 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,822882 

  
R2 Ajustado  0,818051 

  
Akaike -7,813926 

  
Schwarz  -7,708311 

  
Durbin-Watson 1,843262 

  

 
 
 
 

  

Variável dependente: VALOR_PL16 
 

Método: MQO 
  

Amostra: 227 
  

Variável  Coeficiente 
Erro 

Padrão  
Teste t. p-valor 

     
BANCOS -0,00188 0,000689 -2,73 0,01 

CAP12 9,80E-12 1,13E-12 8,68 0,00 

LPL15 8,39E-05 4,54E-05 1,85 0,07 

MACRO 0,001788 0,000703 2,54 0,01 

RET12 -0,004055 0,003561 -1,14 0,26 

VALORALOCADODEC15 3,39E-08 1,17E-09 29,06 0,00 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,82 

  
R2 Ajustado  0,82 

  
Akaike -7,82 

  
Schwarz  -7,73 

  
Durbin-Watson 1,84 
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Variável dependente: VALOR_PL16 
 

Método: MQO 
  

Amostra: 227 
  

Variável  Coeficiente 
Erro 

Padrão  
Teste t. p-valor 

     
BANCOS -0,00102 0,00051 -2,00 0,05 

CAP12 9,58E-12 1,10E-12 8,74 0,00 

MACRO 0,002152 0,000636 3,39 0,00 

VALORALOCADODEC15 3,46E-08 1,09E-09 31,82 0,00 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,819907 

  
R2 Ajustado  0,817484 

  
Akaike -7,823702 

  
Schwarz  -7,763351 

  
Durbin-Watson 1,827347   

 
 
 

  

Variável dependente: VALOR_PL16 
 

Método: MQO 
  

Amostra: 227 
  

Variável  Coeficiente 
Erro 

Padrão  
Teste t. p-valor 

     
BANCOS -0,00102 0,00 -2,00 0,05 

CAP12_MM 9,58E-06 0,00 8,74 0,00 

MACRO 0,002152 0,00 3,39 0,00 

VALORALOCADODEC15 3,46E-08 0,00 31,82 0,00 

          

     
Estatísticas e Critérios 

   
R2 0,82 

  
R2 Ajustado  0,82 

  
Akaike -7,82 

  
Schwarz  -7,76 

  
Durbin-Watson 1,83 

  
 


