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Resumo 

O mercado financeiro está cada vez mais integrado mundialmente e os efeitos desse 

fenômeno nas decisões de investimento de alocadores de recursos não podem ser 

desprezados: um investidor brasileiro não deveria se restringir ao mercado local na 

sua tomada de decisões.  

Diante desse cenário e das inúmeras alternativas de investimentos disponíveis ao 

redor do globo, esse trabalho tem como objetivo auxiliar esses alocadores de 

recursos na decisão de onde concentrar esforços e recursos para selecionar as 

melhores opções de fundos de investimento no mercado de ações global. 

Foi realizado um estudo sobre os determinantes de performance de fundos de 

investimento a partir de uma amostra de 2.223 fundos de ações, com dados no 

período entre 2008 e 2015, em frequência anual. Esses fundos seguem mandatos 

de investimentos focados exclusivamente em cinco blocos regionais: Estados 

Unidos, Europa, Japão, Ásia Pacífico ex-Japão e Brasil. Coletou-se dados 

relacionados às características dos fundos, ao desenvolvimento econômico-

financeiro e do mercado de ações dessas regiões e características das respectivas 

indústrias de fundos. A partir desses dados, foi realizada uma análise de dados em 

painel com a geração de valor dos fundos de investimento, “alfa”, como variável 

explicada e as variáveis citadas anteriormente como variáveis explicativas.  

Conclui-se que os investidores devem focar seus esforços em busca de bons 

gestores ativos em regiões onde o acesso a informação seja bem difundido, o 

mercado de ações bem desenvolvido, seja por ter uma relevante participação na 

economia ou por negociar altos volumes de ações, tenha uma indústria de fundos 

menor e com baixa participação da gestão passiva. Já em relação às características 

de fundos, fundos maiores e que estejam recebendo fluxo de investimentos positivo 

devem ter a preferência dos investidores. 

 

Palavras-chave: Fundos de investimento. Indústria global de fundos. Gestão ativa.  

  



 
 

 
 

Abstract 

Global financial markets are getting more and more integrated. One must consider 

this phenomenon’s effects in making investment decisions: a Brazilian investor 

should not rely just on its own local market when making an investment. 

Within this background and uncountable investment opportunities across the globe, 

this paper has the objective to help investment professionals in the decision of where 

to concentrate efforts and resources to select the best investment funds when 

building a global stocks portfolio.  

This study analyses the determinants of mutual fund performance for a sample of 

2,223 investments funds focused in stocks, for the period between 2008 and 2015. 

These funds’ investments guidelines restrict them to invest in one of the following 

regional blocks: United States, Europe, Asia Pacific ex-Japan and Brazil. Data 

related to funds’ characteristics, economic and financial development, regional stock 

markets and respective fund industry characteristics where collected to identify and 

understand their impact in funds’ “alpha”. 

 We conclude that investors must focus their efforts looking for active investment 

managers in regions with the following characteristics: better access to information, 

developed stock markers (being by larger participation in the region’s economy or 

higher trading volumes), lower competition in the fund industry and lower passive 

investment penetration in the market. Regarding fund’s characteristics, larger funds 

that are receiving inflows should have investors’ preference. 

 

Keywords: Investment Funds. Global fund industry. Active management. 
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1. Introdução 

O mercado financeiro está cada vez mais integrado mundialmente e os efeitos desse 

fenômeno nas decisões de investimento de alocadores de recursos não podem ser 

desprezados: o investidor não deveria mais se restringir ao seu mercado local na 

tomada de decisões.  

A teoria moderna de construção de carteiras apresentada por MARKOWITZ (1952) 

introduz o conceito que investidores são avessos ao risco e, ao comparar dois ativos 

com o mesmo retorno esperado, eles serão racionais e escolherão o de menor risco. 

Além disso, o conceito de diversificação de ativos mostra que se esses ativos não 

forem perfeitamente correlacionados, haverá um ganho de eficiência no portfólio ao 

investir em ambos, em termos da relação risco e retorno.  

DRIESSEN & LAEVEN (2007) estudaram os benefícios de diversificação 

internacional em uma carteira de ativos sob a perspectiva do investidor local para 

diversos países e mostraram que tanto a diversificação regional, dentro da região 

em que o país está localizado, quanto a global melhoram significativamente o índice 

de Sharpe das carteiras, sejam elas medidas em moeda local ou em dólares 

americanos. Além disso, mostram que esse efeito é mais relevante em casos onde o 

risco país (risco cambial, político, etc.) é maior e que a diversificação em escala 

global é superior à diversificação apenas regional. O Gráfico 1 compara, para o 

exemplo brasileiro, uma carteira 100% investida em ações locais (Ibovespa), uma 

carteira investida 100% em ações globais (MSCI AC World) em reais e uma carteira 

composta por 50% em ações locais e 50% globais. Nota-se que, desde 2000, a 

carteira composta obteve praticamente o mesmo retorno que a carteira de ações 

locais, porém com 60% da volatilidade. 
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Gráfico 1: Retorno acumulado carteira Ibovespa, MSCI AC World e 50% 
Ibovespa/50% MSCI World. Período: Jan-2000 a Dez-2016 

 

Fonte: Bloomberg. Elaboração do autor 

O Brasil está inserido nesse contexto e a regulamentação de investimentos local 

está evoluindo para uma maior internacionalização. A Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), organismo responsável por regulamentar o mercado brasileiro de 

fundos de investimentos, divulgou em 2014 a instrução normativa CVM 555, 

atualizando a regulamentação do setor e uma das alterações mais relevantes foi 

uma maior flexibilização para investidores locais acessarem ativos internacionais. 

Investidores qualificados, pessoas físicas e jurídicas que possuem aplicações 

financeiras em valor igual ou superior a um milhão de reais, passaram a poder 

investir em fundos domésticos que aplicam até 100% dos ativos no exterior sem 

necessitar de um alto valor de investimento mínimo. Anteriormente, o investimento 

mínimo inicial para investimentos com essas características era de pelo menos R$ 1 

milhão em um único fundo. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades 

dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), no fim de 2016, 8,9% dos fundos 

de investimentos no país já podiam investir 100% de seus recursos no exterior 

(fundos classificados como Tipo Anbima: Multimercado Investimento no Exterior ou 

Ações Investimento no Exterior). Os fundos de pensão, outro grupo relevante de 

investidores brasileiros, desde 2009, podem investir até 10% de seu patrimônio em 

ativos no exterior de acordo com a regulamentação da Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar (PREVIC), desde que seu investimento não 
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represente mais que 25% do patrimônio líquido do fundo investido. As restrições 

para esse grupo de investidores ainda são relevantes, porém sua participação no 

mercado é cada vez mais importante. 

As alternativas de investimentos ao redor do globo são as mais variadas, seja pelas 

diversas classes de ativo, pelas diferentes estratégias ou pelos diversos 

instrumentos disponíveis. Os fundos de investimento são uma modalidade de 

investimento coletiva que reúne recursos de diversos investidores e são geridos 

profissionalmente seguindo um determinado mandato. Além da gestão profissional, 

os fundos permitem ao investidor acessar uma carteira diversificada com uma baixa 

quantia investida, oferecem alto grau de transparência e são regulados por órgãos 

competentes nas suas jurisdições. De acordo com levantamento ao fim de 2016 da 

Investment Company Institute (ICI), associação americana de fundos de 

investimento, a indústria global de fundos de investimento é composta por mais de 

USD 40 trilhões de ativos, sendo que o Brasil representa apenas USD 1,1 trilhões, 

2,6% do total. Em número de fundos, há mais de 110 mil mundialmente, sendo 

9.224 no Brasil (8,4%). Entre as classes de ativo, o mercado de ações é o mais 

representativo, correspondendo a 42% do volume total de recursos alocados na 

indústria. Devido às características citadas anteriormente e ao avançado grau de 

desenvolvimento da indústria, os fundos de investimentos podem ser considerados o 

principal instrumento no caminho da diversificação internacional.   

Os fundos de investimentos podem ser divididos em dois grandes grupos, de acordo 

com seu estilo: gestão ativa e gestão passiva. Na gestão ativa, os gestores 

compram e vendem ativos buscando superar o desempenho de algum índice de 

mercado ou peer group. Já na gestão passiva, o objetivo do investimento é replicar 

da maneira mais próxima possível um índice de referência.   

Os instrumentos de gestão passiva, principalmente os Exchange Traded Funds 

(ETFs), fundos negociados no pregão da bolsa de valores a preços de mercado, 

ganharam forte popularidade entre os investidores nos últimos anos por serem uma 

maneira barata e eficiente de ter exposição ao mercado. Um volume significativo de 

recursos migrou dos gestores ativos para a gestão passiva, conforme evidenciado 

no Gráfico 2 para a indústria de fundos de ações nos Estados Unidos. Essa 

competição por recursos está muito presente nas discussões atuais e existe uma 
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vasta literatura abordando desde os benefícios aos investidores de cada um desses 

estilos, até os efeitos deles na sociedade. No entanto, esse trabalho restringe-se ao 

universo da gestão ativa, a gestão passiva estará presente somente como um dos 

componentes que podem influenciar esse primeiro grupo. 

Gráfico 2: Fluxo acumulado na indústria americana de fundos de ações por 
instrumento desde 2007  

 

Fonte: ICI 2017 Factbook, Elaboração do autor 

Na gestão ativa, PETAJISTO (2013) argumenta que a única maneira de um gestor 

agregar valor é desviando sua alocação do índice de referência. Isso pode ser feito 

através da seleção de ações e da alocação em fatores (setores, países, timing, etc.). 

Ambas as alternativas estão diretamente ligadas à capacidade dos gestores em 

identificar boas oportunidades de investimento, avalia-las e executa-las, ou seja, sua 

habilidade ao investir (skill). 

Apesar disso, os mercados aos qual os fundos estão inseridos também podem 

influenciar os retornos dos investidores. Assumindo-se que os gestores de recursos 

ao redor do mundo possuem a mesma habilidade, o sucesso em atingir seus 

objetivos deveria ser o mesmo ao redor do globo. No entanto, não é o que 

aparentemente ocorre. O gráfico 3 mostra o percentual de gestores por região que 

superaram seus respectivos índices em janelas móveis de 60 meses no período 

entre Julho de 1997 e Julho de 2016. É possível notar que os gestores tiveram mais 

sucesso em alguns países/regiões do que em outras. Além disso, na maioria das 
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regiões, menos da metade dos fundos tiveram melhores retornos do que os índices 

de referência. Outro ponto que chama atenção no gráfico abaixo é que, 

aparentemente, após a crise de 2008 ficou mais difícil para os gestores adicionarem 

valor em algumas regiões. Ao fim de 2015, menos de 10% dos fundos americanos 

atingiram seu objetivo após os custos. Entre as possíveis explicações para esse 

fenômeno estão o crescimento da gestão passiva e a maior presença de algoritmos 

usados para avaliar e executar investimentos, além da adoção de políticas 

econômicas não convencionais pelos bancos centrais ao redor do mundo para 

enfrentar a crise financeira de 2008. 

Gráfico 3: Percentual de fundos de investimentos que superaram seus índices em 
janelas móveis de 60 meses entre dados entre Julho/97 e Julho/16 

 

Fonte: Morningstar, Elaboração do autor 

Diante do cenário de maior diversificação e das inúmeras alternativas de 

investimentos disponíveis ao redor do globo, esse trabalho tem como objetivo 

auxiliar alocadores de investimentos na decisão de onde concentrar esforços e 

recursos para selecionar as melhores opções de fundos de investimento no mercado 

de ações global ao identificar as características regionais e específicas dos próprios 

fundos que influenciam os respectivos retornos. 
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Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. No capítulo dois é apresentada a 

revisão da literatura sobre gestão ativa e determinantes de performance de fundos. 

O capítulo três aborda a metodologia, os modelos avaliados e os dados utilizados 

nesse estudo. Os resultados são apresentados no capítulo quatro. Enquanto a 

conclusão está presente no capítulo cinco. 
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2. Revisão da Literatura 

Muitos estudos de avaliação de performance de fundos de investimento utilizam o 

Alfa de Jensen, introduzido em JENSEN (1968) e derivado do capital asset price 

model (CAPM), também conhecido somente por “alfa”, como medida de excesso de 

retorno ajustado ao risco das carteiras. O “alfa” é definido por: 𝛼 = 𝑀(𝑅𝑝) − 𝛽𝑝 ∗

𝑀(𝑅𝑚), onde 𝑀(𝑅𝑝) é a média do excesso de retorno da carteira em relação à taxa 

livre de risco, 𝛽𝑝 = 𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑝, 𝑅𝑚)/𝜎𝑚
2  é o “beta”, 𝜎𝑚

2  é a variância dos retornos do 

mercado e M(𝑅𝑚) é a média excesso de retorno do mercado em relação à taxa livre 

de risco.  

Nesses termos, os objetivos dos estilos de gestão ativa e passiva podem ser melhor 

caracterizados. Na gestão ativa, os gestores compram e vendem ativos buscando 

gerar 𝛼 positivo. Enquanto na gestão passiva, o objetivo do investimento é atingir um 

𝛽𝑝 = 1 e  𝛼 = 0.   

Na gestão ativa, CREMERS E PETAJISTO (2009) argumentam que a única maneira 

de um gestor agregar valor, gerar “alfa”, é desviando sua alocação do índice de 

referência. Isso pode ser feito através da seleção de ações e da alocação em fatores 

(setores, países, timing, etc.), ambas são diretamente ligadas à capacidade dos 

gestores em identificar boas oportunidades de investimento, avalia-las e executa-las, 

ou seja, sua habilidade (skill). No entanto, seria interessante saber o quão ativo cada 

fundo é ao mensurar o grau de desvio desses em relação ao índice de referência.  

Como existem diferentes formas de gestão ativa, a métrica usada para mensurar 

esses desvios dependerá de qual aspecto será analisado. A métrica mais utilizada 

na prática é o Tracking Error, formalmente tracking error da volatilidade, que é 

definido como o desvio padrão da série de dados que representa a diferença entre 

os retornos do fundo (𝑅𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜,𝑡) com os retornos do índice (𝑅í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒,𝑡), ou seja, 

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 [𝑅𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜,𝑡 − 𝑅í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒,𝑡]. Além dessa métrica, os 

autores criaram uma nova e intuitiva maneira de quantificar a gestão ativa ao 

comparar os ativos do fundo com os ativos do índice de referência. Essa métrica é 

chamada de Active Share e definida por: 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =
1

2
∑ |𝑤𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜,𝑖 − 𝑤í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒,𝑖|𝑛

𝑖=1 , 

onde 𝑤𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜,𝑖 e 𝑤í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒,𝑖 são os pesos dos ativos 𝑖 no fundo e no índice. Enquanto o 

tracking error é uma boa medida para capturar o grau de ativismo do gestor em 
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relação aos fatores, o active share é um melhor indicador para o componente da 

seleção de ações. Ambas as medidas formam o que os autores denominaram como 

as duas dimensões da gestão ativa, auxiliando os investidores a compreender e 

classificar seus fundos de acordo com o estilo de gestão. 

Figura 1: Diferentes tipos de gestão ativa e passiva 

 

Fonte: CREMERS E PETAJISTO (2009), Elaboração do autor 

Grande parte da literatura sobre gestão ativa e os determinantes de retornos dos 

fundos de investimento é baseada em estudos de um único país. Com destaque 

para o mercado dos Estados Unidos: MALKIEL (1995), GRUBER (1996), CARHART 

(1997). CHEN, HONG, HUANG E KUBIC (2004), GIL-BAZO E RUIZ-VERDU (2009) 

e LING (2011) são alguns dos autores que estudaram esse mercado. 

Outros autores tendo como base o caso americano, expandiram os estudos para 

outros países. BLAKE e TIMMERMANN (1998) para o Reino Unido, RADICELLA 

(2001) para a Itália, CAI, CHAN e YAMADA (1997) para o Japão, AFZA, TALAT e 

RAUF (2009) para a Tailândia, entre outros. 

Nos estudos de países únicos, variáveis que representam as características dos 

fundos como: tamanho do fundo, idade, taxas, retorno passado, fluxo, entre outras 

são usualmente abordadas como determinantes da geração de “alfa”, porém a 

discussão sobre a influência das características das regiões e dos mercados 

acionários onde os fundos investem é um campo a ser melhor explorado. COVAL E 

MOSKOWITZ (2001) demonstram que as posições dos gestores em empresas que 



17 
 

 
 

têm sede em um raio de até 100km da sede do gestor geram um excesso de retorno 

anual de 2,67% em relação às posições que os fundos fazem em outras cidades ou 

mercados, evidenciando que existe uma vantagem informacional pela proximidade 

do investimento, conceito que também pode ser extrapolado para países e regiões. 

Há também mercados altamente regulados e desenvolvidos onde a informação é 

igualmente difundida entre os participantes, enquanto há outros onde a assimetria 

de informação é maior. A sofisticação dos investidores é outra característica dos 

mercados que também tem implicações. BARBER, LEE, LIU E ODEAN (2008), em 

seu artigo sobre o mercado de Taiwan, mostram que investidores individuais perdem 

3,9% anualmente com suas decisões de investimento, em contrapartida os 

investidores institucionais (fundos de investimentos, fundos de pensão, tesouraria e 

empresas) apresentam ganhos substanciais. Evidenciando que um mercado com 

maior presença de investidores de varejo, favorece o desempenho dos gestores 

profissionais. Dois extremos nesse quesito são a China e os Estados Unidos. A base 

de investidores chineses é predominantemente orientada ao varejo, que costumam 

ter horizonte de investimento de curto prazo e serem altamente emocionais. Já nos 

Estados Unidos, os investidores institucionais constituem a maior parte do mercado 

e tendem a investir para o longo prazo. 

FERREIRA, KESWANI, MIGUEL E RAMOS (2011) citam que são os primeiros a 

fazer uma análise sobre os determinantes do “alfa” entre países. Eles relacionam 

características dos fundos e características individuais dos países para uma amostra 

de 27 países no período de 1997-2007. Eles incorporaram dados de 

desenvolvimento econômico, desenvolvimento financeiro, qualidade das instituições 

legais e estrutura da indústria de fundos local como possíveis determinantes de 

performance dos fundos. Os autores concluem que há diferenças significativas entre 

os Estados Unidos e outros países. Os fundos americanos tendem a perder 

efetividade com o crescimento dos ativos sob gestão, fato que não ocorre em outras 

localidades. Além disso, notam que fundos em países onde os mercados de ações 

são mais líquidos e com fortes instituições legais oferecem melhores retornos aos 

investidores. Esse é o estudo que servirá como ponto de partida dessa dissertação. 
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3. Metodologia 

Conforme mencionado anteriormente, os retornos de fundos de investimentos são 

influenciados pela habilidade dos gestores, às características de seus fundos e às 

características dos mercados em que eles atuam. O intuito desse trabalho é 

identificar essas características e auxiliar o investidor brasileiro a acessar 

investimentos globais de uma maneira eficiente, uma vez que o custo de diligencia e 

tempo restrito impedem a avaliação de todo esse universo para a imensa maioria 

dos investidores. 

Esse estudo será feito a partir de uma amostra de 2.223 fundos de ações, com 

dados no período entre 2008 e 2015, em frequência anual. Esses fundos seguem 

mandatos de investimentos focados em cinco blocos regionais: Estados Unidos, 

Europa, Japão, Ásia Pacífico ex-Japão e Brasil, possibilitando a análise de fatores 

regionais que influenciam seus retornos, 

Coletou-se dados para cada um dos fundos e regiões classificados em três grupos: 

características dos fundos, desenvolvimento econômico/financeiro e do mercado de 

ações da região e características da indústria de fundos da região. Esses dados 

serão especificados e detalhados no decorrer dessa sessão 

Figura 2: Esquema dos dados do estudo 

 

Fonte: Elaboração do autor 

A partir desses dados, será realizada uma análise de dados em painel, 

desbalanceado, utilizando o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO ou 

OLS na literatura internacional) para determinação dos coeficientes. 
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Todos os modelos utilizados nesse estudo contêm “alfa” (alfa de Jensen definido na 

Revisão da Literatura) como variável explicada e combinações das variáveis 

contidas nos três grupos citados anteriormente como variáveis explicativas.  

Os modelos empregados serão especificados na sessão 3.2. Modelos. No entanto, 

pode-se esquematizar uma fórmula genérica de acordo com a equação a seguir: 

𝑎𝑙𝑓𝑎 = 𝑐 +  𝛽1,…,𝑛 ∗ 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 +  𝛽𝑛+1,…,𝑛+𝑚

∗ 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑜, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 +  𝛽𝑛+𝑚+1,…,𝑛+𝑚+𝑟

∗ 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑑ú𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 

3.1. Base de Dados 

No decorrer dessa sessão, apresenta-se o processo de seleção dessa amostra de 

fundos, bem como os dados coletados para cada um dos três grupos de 

classificação: características dos fundos, desenvolvimento econômico/financeiro e 

do mercado de ações da região e características da indústria de fundos da região.  

 

3.1.1. Amostra dos fundos de investimentos 

Os fundos de investimento utilizados nesse estudo estão sob a regulamentação 

europeia para fundos mútuos, mais conhecida como Undertakings For The 

Collective Investment Of Transferable Securities (UCITS), que também são 

chamados de fundos offshore. Além desses fundos serem vendidos na Europa, eles 

podem ser distribuídos ao redor do globo desde que respeitando as regras locais 

dos investidores. Esse é exatamente o caso dos investidores brasileiros, os fundos 

UCITS atendem às exigências da Instrução Normativa CVM 555. Além disso, o fato 

de estarem todos sob a mesma jurisdição elimina alguma distorção na geração de 

“alfa” que possa existir devido às diferenças regulatórias. Os dados de Brasil serão a 

única exceção em relação à essa regulamentação, utilizam-se os dados do mercado 

local com o intuito de obter-se uma amostra mais significativa, dado que no período 

do estudo existiram somente 43 fundos offshore focados em ações brasileiras no 

banco de dados utilizado. 
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FERREIRA, KESWANI, MIGUEL E RAMOS (2011) excluíram esse grupo de fundos 

de seu artigo. No caso, eles usaram bases de dados com fundos domiciliados em 

cada um dos 27 países do estudo. A regulamentação no mercado de fundos de 

investimentos é própria em cada país, resultando em restrições e controles 

diferentes para fundos situados em distintas localizações geográficas, 

eventualmente, influenciando o “alfa” de cada um deles. Outro ponto relevante, é 

que os investidores estrangeiros não têm acesso aos fundos locais em muitos 

países e quando esse não é o caso, muitas vezes, é necessária uma estruturação 

complexa para acessá-los que só é viável para grandes investidores devido ao 

elevado custo de implementação e manutenção. 

Outra diferença relevante entre os estudos está no agrupamento regional dos 

fundos. Conforme mencionado, os autores anteriores fizeram o agrupamento no 

nível dos países. Já nessa dissertação, o agrupamento será feito por regiões 

significativas do mercado de ações globais e também o Brasil. O racional dessa 

alteração leva em consideração, novamente, a perspectiva do alocador de recursos 

brasileiro.  Os custos de diligência seriam altíssimos para buscar oportunidades em 

cada um dos países ao se montar uma carteira global balanceada, além do alto 

volume de recursos que seriam necessários para implementá-la respeitando os 

requisitos de investimento mínimo dos fundos investidos. A inclusão dos dados 

brasileiros foi realizada para contextualizar o país no estudo. 

Os blocos regionais utilizados no estudo e as respectivas participações no mercado 

acionário global estão presentes no gráfico 4. Os blocos escolhidos são bastante 

significativos, representando 92% de todo esse universo. 

Gráfico 4: Blocos regionais e sua participação no mercado em Maio/2017 

 

Fonte: MSCI. Pesos das regiões no MSCI AC World Index. Elaboração do autor 

Estados Unidos; 
52,6%

Europa; 19,1%

Japao; 7,7%

Ásia Pacífico ex-Japão; 
12,0%

Brasil; 1,0%
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A Morningstar, líder global de informações sobre mercados financeiros, possuí uma 

plataforma chamada Morningstar Direct que agrega informações de seus mais 

distintos bancos de dados. Entre eles está o banco de dados de fundos All Offshore 

Open-End Funds. Esse universo é composto por mais de 123 mil fundos, sendo 48 

mil fundos de ações. Os fundos locais brasileiros estão na base de dados Brazil 

Open-end Funds.  

Esse universo de 48 mil fundos de ações foi o ponto de partida para identificar a 

amostra final utilizada nesse estudo. A partir desse universo, identificou-se os fundos 

cujo mandato era investir exclusivamente nas respectivas regiões do estudo, 

reduzindo-se a amostra para 18,8 mil fundos. Os seguintes critérios utilizados para 

realizar essa identificação em cada região foram: 

 Estados Unidos: fundos com Global Category classicados em uma das seguintes 

categorias: US Equity Large Cap Blend, US Equity Large Cap Growth, US Equity 

Large Cap Value, US Equity Mid Cap, US Equity Mid/Small Cap ou US Equity 

Small Cap.   

 Europa: fundos com Global Category classicados em uma das seguintes 

categorias: Europe Equity Large Cap ou Europe Equity Mid/Small Cap. Fundos 

com o Global Investment Fund Sector (GIFS) diferentes de Europe Equity – 

currency hedged. 

 Japão: fundos com Global Category classicados em uma das seguintes 

categorias: Japan Equity. Fundos com o Global Investment Fund Sector (GIFS) 

diferentes de Japan Equity – currency hedged. 

 Ásia Pacífico ex-Japão: fundos com Global Category classicados em uma das 

seguintes categorias: Asia Equity ou Asia ex-Japan Equity. Fundos com o Global 

Investment Fund Sector (GIFS) diferentes de Asia ex-Japan Equity – currency 

hedged, Asia-Pacific Equity – currency hedged e Asia-Pacific incl Japan Equity. 

Além disso, Investment Area diferentes de ASEAN, Asia-Pacific ex Australia e 

Asia Emerging Mkts. 

 Brasil: a base de dados utilizada foi de fundos locais, conforme previamente 

descrito. Os campos utilizados para identificar os fundos de ações brasileiros 

foram Global Broad Category Group classificado como Equity e CVM Category 
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como “Fundos de Ações” e Anbima Category diferente de “Ações Invest. No 

Exterior”. Além de Fund of Funds classificados como No. 

Vale ressaltar que a base de dados engloba, além dos fundos em atividade, os 

fundos que deixaram de existir por algum motivo, minimizando o efeito do viés de 

sobrevivência, conhecido como survivorship bias na literatura internacional. Esse 

viés surge ao não se considerar fundos que deixam de existir e são eliminados do 

banco de dados nas análises. ELTON E GRUBER (1996) citam que fundos 

desaparecem por fraca performance ou por seu patrimônio líquido ser 

economicamente inviável para a gestora mantê-lo em operação, sendo que esse 

segundo motivo está diretamente ligado ao primeiro em muitos casos. Os dados de 

performance da indústria são superestimados quando não se considera nos estudos 

os fundos que saíram das bases de dados. Os autores estimam que o efeito desse 

viés é de aproximadamente 1% ao ano. 

Outra característica importante desse banco de dados é a presença de fundos 

reportados em múltiplas “classes”, gerando multiplicidade dos dados da amostra. 

“Classes do fundo” é algo inexistente no Brasil, porém é semelhante à estrutura de 

máster/feeder comum na indústria local. Ou seja, são fundos com os mesmos ativos 

e geridos pelo mesmo gestor, a diferença entre uma “classe” e outra são, 

normalmente, as taxas e/ou moedas de mensuração de retorno.  Dessa maneira, 

será necessário manter somente uma “classe” para cada fundo na amostra. Essa 

“classe primária” de cada fundo foi identificada seguindo os seguintes critérios 

hierárquicos em cada bloco regional, com exceção de Brasil. 

1. Campo Morningstar Oldest share class diferente de no 

2. Campo Morningstar Performance Data Ready = yes 

3. Classe mais antiga pelo campo Morningstar: Inception Date 

4. Classe com maior Patrimônio Líquido (campo Morningstar: Net Assets - Share 

Class USD) em Dezembro de 2015 

5. Classe com o campo Base Currency em US Dolar para os Estados Unidos, 

Euro para Europa, Japanese Yen para o Japão e EUR para Ásia Pacífico ex-

Japão 

As “classes primárias” para os fundos brasileiros foram identificadas a partir do 

campo Master Fund classificado com yes. 
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Por fim, utilizou-se somente os fundos que possuiam informações de retorno para 

pelo menos um ano calendário, evolução do tamanho do fundo, data de início e taxa 

de gestão. Ao fim desses filtros, terminou-se com uma amostra de 2.223 fundos, 

aproximadamente 12% de aproveitamento em relação aos fundos iniciais focados 

nos blocos regionais de estudo. A tabela 1 mostra o número de fundos na amostra 

em cada em desses estágios, para cada um dos blocos regionais. 

Tabela 1: Número de fundos por região por filtros aplicados 

  
Amostra 

Inicial 
Classes 

Primárias 
Amostra 

Final 

Estados Unidos 6373 1055 577 

Europa 6515 1605 955 

Japão 2509 588 296 

Ásia Pacífico ex-Japão 2510 431 327 

Brasil 898 152 68 

Total 18805 3831 2223 

Fonte: Elaboração do autor 

 

3.1.2. Dados dos fundos de investimentos 

Os dados relativos aos fundos de investimentos utilizados no estudo são: “alfa”, 

tamanho do fundo, fluxo de recursos, data de início e taxa de gestão. Ao fim da 

sessão, é possível observar uma tabela com a média e desvio padrão desses dados 

para cada uma das regiões. 

Os dados foram extraídos diretamente do Morningstar Direct ou calculados a partir 

desses dados. A exceção se dá para a amostra de fundos brasileiros, onde o 

software Economática foi usado para complementar os dados de taxa de gestão do 

Morningstar.  

“Alfa” (%) / Nome no modelo: ALFA - medida de excesso de retorno ajustada à 

exposição ao mercado apresentada em JENSEN (1968) e definida na Revisão da 

Literatura desse trabalho, também conhecida como Alfa de Jensen. Os valores 
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foram extraídos diretamente do Morningstar Direct, através do campo alpha. A 

frequência do dado é anual, com cálculos realizados a partir de informações diárias.  

O “alfa” é definido por: 𝛼 = 𝑀(𝑅𝑝) − 𝛽𝑝 ∗ 𝑀(𝑅𝑚), onde 𝑀(𝑅𝑝) é a média do excesso 

de retorno do fundo em relação à taxa livre de risco, 𝛽𝑝 = 𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑝, 𝑅𝑚)/𝜎𝑚
2  é o “beta”, 

𝜎𝑚
2  é a variância dos retornos do índice de mercado e M(𝑅𝑚) é a média excesso de 

retorno do índice de mercado em relação à taxa livre de risco. A tabela a seguir 

mostra os índices utilizados nos cálculos em cada um dos blocos regionais. 

Tabela 2: Índices para cada bloco regional 

  Índices de Referência 
Índices usados como 
Taxa Livre de Risco 

Estados Unidos S&P 500 TR USD US Treasury  T-Bill 3m 

Europa MSCI Europe NR EUR 
BoFA Euro Libor 3m 
EUR 

Japão MSCI Japan NR USD 
BoFA Japan Libor 3m 
USD 

Ásia Pacífico ex-
Japão 

MSCI AC Asia Pac Ex 
JPN NR USD 

BoFA HKD Libor 3m 
USD 

Brasil MSCI Brazil NR BRL CDI BRL 

Fonte: Elaboração do autor 

Os dados da amostra são consistentes com a literatura disponível. Há evidências 

que fundos de investimento ao redor do globo não superam seus índices de 

referência após os custos, resultados semelhantes aos encontrados em MALKIEL 

(1995), GRUBER (1996) e FERREIRA, KESWANI, MIGUEL E RAMOS (2011). 

CREMERS, FERREIRA, MATOS E STARKS (2016) estudaram a performance da 

indústria global de fundos no contexto da gestão ativa e passiva, inclusive incluem a 

categoria de gestores quase-passivos. Esses são os gestores que se dizem ativos, 

mas de fato perseguem os índices com muita proximidade e cobram taxas mais 

elevadas que os fundos passivos. Eles concluem que os gestores realmente ativos, 

ao se excluir esse novo grupo, superam os índices em 1.04% ao ano. 

Tamanho do Fundo (milhões de dólares) / Nome no modelo: TAMANHO - é 

patrimônio líquido do fundo ao fim de cada ano calendário.  Os dados foram 

extraídos diretamente do Morningstar, campo Fund Size USD.  
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CHEN, HONG, HUANG E KUBIC (2004) mostram que a performance de um fundo 

está negativamente correlacionada com o tamanho do fundo no período anterior, 

sendo que um choque de dois desvios padrões na variável, significaria um retorno 

adicional de 0,65%-0,96% no ano. Efeito semelhante também aparece em PEROLD 

E SALOMON (1991) e foi confirmado em CREMERS, FERREIRA, MATOS E 

STARKS (2016).  

Apesar disso, esse assunto não é consenso na literatura. Muitas vezes, está 

presente a discussão sobre qual efeito prevalece entre os maiores custos de 

transação (liquidez e impacto de preços) associados ao crescimento dos fundos e as 

economias de escala obtidas em maiores organizações. FERREIRA, KESWANI, 

MIGUEL E RAMOS (2011) mostram que não existe economia de escala para fundos 

fora dos Estados Unidos. 

Fluxo de Recursos (%) / Nome no modelo: FLUXO - fluxo anual de recursos para o 

fundo, mensurados em percentual do patrimônio líquido do fundo no início do 

período. Dados calculados pelo autor em moeda local a partir do campo Estimated 

Fund-Level Net Flow - comprehensive (Yearly) do Morningstar e patrimônio líquido 

em moeda local do início do ano para cada fundo. 

CHEVALIER E ELLISON (1997) estudaram o comportamento de tomada de risco 

dos gestores devido aos incentivos na relação dos fluxos do fundo que são 

diretamente relacionados à maximização do lucro da firma e à performance que os 

investidores almejam, o problema de agente que existe na indústria de fundos. No 

modelo dos autores, o fluxo de recursos está diretamente ligado ao retorno passado 

do fundo. Para fundos de até dois anos de vida, se os retornos do fundo nesse 

período forem em linha com o índice, o tamanho do fundo cresceria 

aproximadamente 15% no próximo ano. Já se o fundo superar o índice em mais de 

10%, o fluxo esperado seria de 55% do patrimônio do fundo. 

Pela teoria de “smart money” de GRUBER (1996), existe persistência de 

performance nos fundos e os investidores se comportam como se soubessem disso, 

ou seja, se um fundo tem boa performance no período t, espera-se que ele receba 

novos investimentos no próximo período t+1. Ele mostra também que os investidores 

ganham em média 0,265% ao ano ao realizar novos investimentos em fundos que 

tiveram forte performance no período passado e resgatar de fundos que tiveram 
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performance fraca. Ou seja, o fluxo de investimentos é positivamente correlacionado 

com os retornos. 

Idade (anos) / Nome no modelo: IDADE - número de anos de existência do fundo ao 

fim de cada ano calendário. Calculado pelo autor a partir da data de início do fundo 

extraída do Morningstar, campo Inception Date.  

LING (2011) estuda o ciclo de vida dos fundos na indústria americana. Esse estudo, 

consistente com CREMERS E PEJATISTO (2009) e KACPERCZYK, SIALM E 

ZHENG (2005), documenta que a idade do fundo é inversamente relacionada com a 

performance. No entanto, esse tema não é consenso na literatura. Outros autores 

como CHEN, HONG, HUANG E KUBIK (2004) e MASSA, REUTER E ZITZEWITZ 

(2009) não encontraram tal relação.      

Taxa de Gestão (%) / Nome no modelo: TAXA - a taxa de gestão anual cobrada pelo 

fundo. Calculado pelo autor para considerar as taxas de todas as classes do fundo 

principal ou feeders,.a partir de dados extraídos do Morningstar, campo 

Management Fee. Para os dados de Brasil, foi utilizado o campo Taxa adm max 

%/ano do Economática como suporte. 

O fato de utilizar-se somente a “classe principal” do fundo como o dado da amostra 

pode trazer distorções no campo da taxa de gestão, pois precisa-se da taxa do 

fundo de investimento, não a taxa da classe. Dessa maneira, emprega-se como 

dado da amostra a média das taxas de gestão de todas as classes do fundo, 

ponderada pelo tamanho delas. Em casos onde o cálculo ponderado não foi possível 

por ausência de algum dado foi usada a taxa de gestão da classe de maior tamanho. 

CREMERS, FERREIRA, MATOS E STARKS (2016) mostram que fundos mais 

ativos, com maior tracking error, menores e mais velhos cobram taxas mais altas e 

os custos são negativamente relacionados com performance, consistente com 

GRUBER (1996), MALKIEL (1995) e GIL-BAZO E RUIZ-VERDU (2009). Já 

KHORANA, SERVAES E TUFANO (2005) encontram taxas menores em industrias 

mais desenvolvidas, com ambiente regulatório mais forte. 

A tabela 3 contém as principais estatísticas dos dados dos fundos. A região com 

mais dados amostrais é a Europa, seguida dos Estados Unidos. A princípio, esse 

dado não seria esperado, pois os Estados Unidos representam a maior parcela do 
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mercado de ações global. No entanto, como estamos tratando dos fundos offshore 

que é um mercado regulado pelos órgãos europeus, é de se esperar uma grande 

quantidade de fundos da região. No caso dos Estados Unidos, algumas gestoras 

evitam oferecer seus produtos no exterior, pois o mercado interno já é grande o 

suficiente e estariam se submetendo a uma regulamentação extra. 

Outro ponto que chama a atenção, é que na maioria das regiões, a gestão ativa na 

média não foi eficiente, ou seja, os fundos não conseguiram gerar alfa no período 

após os custos, como já adiantado, resultado consistente com a literatura disponível 

em MALKIEL (1995), GRUBER (1996) e FERREIRA, KESWANI, MIGUEL E RAMOS 

(2011). A exceção ficou com os gestores da Europa, eles foram os únicos da 

amostra a superarem seus índices de referência. OTTEN E BAMS (2002) estudaram 

o mercado de fundos doméstico da região entre 1991 e 1998 e argumentam que os 

fundos da região tem um viés para investir em ações de empresas menores (small-

caps) e com alta razão do preço sobre o valor patrimonial das ações, price to book 

value, estilo de investimento conhecido como valor. Eles mostram que mesmo ao 

ajustar os retornos por esses fatores de risco há alfa na região e têm o menor 

desenvolvimento da indústria de fundos europeia em relação à americana como 

hipótese para explicar esse fenômeno. 
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Tabela 3: Dados dos fundos de investimentos. Média e Desvio Padrão. Período 
entre 2008 e 2015 

    

Estados 
Unidos 

Europa Japão 
Ásia 

Pacífico 
ex-Japão 

Brasil Total 

Dados na 
amostra 

2731 4605 1382 1392 365 10475 

Alfa 
(%) 

Média -0,82 0,44 -0,53 -0,33 -0,18 -0,14 

Desvio 14,26 14,06 10,38 14,71 13,39 13,76 

Tamanho 
(milhões 

de 
dólares) 

Média 384,72 347,72 224,68 392,64 88,26 338,06 

Desvio 730,63 798,12 478,35 1211,98 173,47 806,42 

Fluxo* 
(%) 

Média 10,37 12,11 11,25 8,56 0,36 10,66 

Desvio 62,73 70,47 67,73 61,86 60,44 66,74 

Idade 
(anos) 

Média 10,53 10,17 11,14 11,18 5,24 10,35 

Desvio 6,64 6,02 7,04 7,15 3,36 6,50 

Taxa 
(%) 

Média 1,14 1,12 1,13 1,23 2,64 1,19 

Desvio 0,53 0,56 0,51 0,64 1,07 0,64 

* Excluiu-se da amostra dados maiores que 500% 

Fonte: Morningstar. Elaboração do autor 

Em relação às outras variáveis, tamanho, fluxo, idade e taxa, vale ressaltar as 

diferenças da indústria brasileira. Nossa indústria é a mais jovem, menor e o fluxo de 

recursos no período foi praticamente nulo. Outro ponto que chama a atenção, são as 

altas taxas de gestão praticadas no Brasil. KHORANA, SERVAES E TUFANO (2008) 

mostram que as taxas dos fundos são menores em países ricos, com população 

mais educada, com baixa concentração bancária e onde bancos são proibidos de 

fazer gestão de fundos, exatamente o oposto do Brasil. 

 

3.1.3. Dados de desenvolvimento econômico-financeiro e mercado de ações 

das regiões 

Os dados de características econômico-financeiras das regiões são provenientes da 

base de dados do Banco Mundial que consolida informações de múltiplas fontes. Os 
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dados descritos nessa sessão são: PIB per capita, usuários de internet, 

capitalização da bolsa de valores, número de empresas listadas na bolsa e turnover 

da bolsa.  

Ao fim da sessão, é possível observar a tabela 4 com os dados para cada uma das 

regiões. 

As medidas utilizadas para capturar o desenvolvimento econômico das regiões 

foram PIB per capita e penetração da internet. Países com maior desenvolvimento 

econômico tendem a ter população com melhor educação, indústrias mais 

desenvolvidas, com maiores incentivos para inovação. Além disso, países 

desenvolvidos tendem a atrair alto capital humano de outros países. Dessa maneira, 

espera-se que essas medidas sejam positivamente correlacionadas com a 

performance dos fundos. 

PIB per capita (mil dólares correntes) / Nome no modelo: PIB - extraídos do Banco 

Mundial, campo GDP per capita (current US$) - NY.GDP.MKTP.CD. Medida usada 

para capturar desenvolvimento econômico e sofisticação do investidor. KHORANA, 

SERVAES E TUFANO (2005) mostram que o PIB per capita está diretamente ligado 

com indústria de fundos bem desenvolvidas. Já em FERREIRA, KESWANI, MIGUEL 

E RAMOS (2011) a relação do PIB per capita é negativamente correlacionada com 

os retornos, oposto do esperado teoricamente. 

Penetração da Internet (usuários por 100 habitantes) / Nome no modelo: INTERNET 

- extraídos do Banco Mundial, campo Internet users (per 100 people) - 

IT.NET.USER.P2. Medida usada para capturar o acesso a informação do investidor. 

(KHORANA, SERVAES E TUFANO (2005) e FERREIRA, KESWANI, MIGUEL E 

RAMOS (2011)) 

Abaixo estão as medidas utilizadas para capturar o desenvolvimento financeiro da 

região. A hipótese dessas variáveis é que um maior desenvolvimento do mercado 

acionário da região, oferece maior liquidez aos gestores e menores custos de 

transação. Ambos os efeitos positivamente correlacionados com a performance dos 

gestores.  

Capitalização da bolsa de valores (% PIB) / Nome no modelo: CAPITALIZACAO -  

extraídos do Banco Mundial, campo Market capitalization of listed domestic 
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companies (% of GDP) - CM.MKT.LCAP.GD.ZS. Medida usada para capturar o 

desenvolvimento do mercado de ações da região. 

Número de empresas listadas (absoluto) / Nome no modelo: EMPRESAS - extraídos 

do Banco Mundial, campo Listed domestic companies, total - CM.MKT.LDOM.NO. 

Medida usada para capturar o desenvolvimento do mercado de ações da região. 

Turnover (%) / Nome no modelo: TURNOVER - valor das ações negociadas dividido 

pela capitalização. Extraídos do Banco Mundial, campo Stocks traded, turnover ratio 

of domestic shares (%) - CM.MKT.TRNR. (FERREIRA, KESWANI, MIGUEL E 

RAMOS (2011)) 

Tabela 4: Dados econômico-financeiros e da bolsa de valores das regiões. Período 
entre 2008 e 2015 

Indicador Região 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PIB per 
capita 

(mil dólares) 

EUA 48,4 47,0 48,4 49,8 51,4 52,7 54,4 55,8 

Europa 37,9 33,8 33,6 36,2 34,2 35,4 36,4 31,8 

Japão 37,9 39,3 42,9 46,2 46,7 38,5 36,2 32,5 

Ásia Pac 6,4 6,5 7,6 8,7 9,3 9,3 9,5 9,3 

Brasil 8,7 8,5 11,1 13,0 12,2 12,1 11,7 8,5 

Internet 
(usuários 

por 10 
habitantes) 

EUA 74,0 71,0 71,7 69,7 74,7 71,4 73,0 74,6 

Europa 64,2 67,2 70,6 71,6 73,7 75,5 78,1 79,6 

Japão 75,4 78,0 78,2 79,1 79,5 88,2 89,1 93,3 

Ásia Pac 25,3 29,5 34,2 37,4 40,8 44,2 46,7 49,8 

Brasil 33,8 39,2 40,7 45,7 48,6 51,0 54,6 59,1 

Capitalizaçã
o 

(% PIB) 

EUA 78,7 104,6 115,5 100,8 115,6 144,2 151,8 139,7 

Europa* 39,7 51,4 50,8 39,4 49,0 58,9 52,8   

Japão 64,3 65,7 69,6 56,3 58,4 92,6 95,3 118,7 

Ásia Pac 61,9 94,2 97,1 72,4 77,4 84,1 91,8 102,7 

Brasil 34,9 80,2 70,0 47,0 49,9 41,4 34,9 27,6 

Empresas 
Listadas 

EUA 4666 4401 4279 4171 4102 4180 4369 4381 

Europa* 10240 9694 9450 9440 9160 8979 8681   

Japão 2374 2320 2281 2280 2294 3408 3458 3504 

Ásia Pac 13503 13581 14136 14673 14824 15798 16242 16824 

Brasil 383 377 373 366 353 352 351 345 

Turnover 
(%) 

EUA 407,6 227,5 208,4 262,4 173,3 138,3 148,0 165,1 

Europa* 196,2 90,7 87,3 102,0 73,5 61,7 86,6   

Japão 199,3 117,0 111,6 129,6 96,2 133,9 110,7 113,8 

Ásia Pac 178,8 128,1 118,8 126,0 86,9 107,5 107,9 222,0 

Brasil 96,3 52,9 58,8 67,1 67,8 72,5 76,3 85,6 

* Não há dados consolidados das bolsas europeias para 2015, nesse caso repetiu-
se o dado do ano anterior na análise. 

Fonte: Banco Mundial (http://data.worldbank.org/). Elaboração do autor 
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A tabela 4, acima, contém os dados anuais para cada um dos blocos regionais. Os 

blocos que contém os mercados desenvolvidos (Estados Unidos, Europa e Japão), 

conforme esperado, apresentam melhores indicadores econômicos, o PIB per capital 

é acima de 30 mil dólares. Enquanto as regiões mais pobres (Ásia e Brasil) 

apresentam menos de 10 mil dólares per capita nesse indicador.  

Já nos indicadores financeiros, a diferença entre blocos regionais desenvolvidos e 

emergentes não é tão clara. As bolsas de valores asiáticas são bastante 

representativas em termos de tamanho, número de empresas listadas e volumes 

negociado. Enquanto as bolsas europeias, apesar do grande número de empresas 

listadas, possuem menor importância relativa na economia. O Brasil, mais uma vez, 

se mostrou bastante defasado em relação às outras regiões. 

 

3.1.4. Dados da indústria de fundos das regiões 

Os dados do desenvolvimento da indústria de fundos são provenientes da base de 

dados do ICI e da ETFGI, uma consultoria independente para o ecossistema de 

ETFs. Esses dados começam em 2008, são de difícil consolidação e só são 

disponibilizados em formato anual, restringindo assim a periodicidade do estudo. Ao 

fim da sessão, é possível observar a tabela 5 com os dados para cada uma das 

regiões. 

Número de fundos na indústria (absoluto) / Nome no modelo: NUMFUNDOS - 

extraídos do ICI. 

KHORANA, SERVAES E TUFANO (2005) argumentam que países com ambiente 

regulatório e legal fortes tendem a ter indústrias de fundos maiores, mais baratos e 

uma oferta mais ampla de opções de investimentos. 

Tamanho da indústria de fundos (% da capitalização da bolsa) / Nome no modelo: 

INDFUNDOS - Calculado a partir do tamanho da indústria em dólares extraídos do 

ICI e do tamanho da bolsa de valores do Banco Mundial. 

FERREIRA, KESWANI, MIGUEL E RAMOS (2011) mostram que a participação na 

indústria de fundos na bolsa está diretamente ligada à competição por oportunidades 

de investimentos, sendo negativamente correlacionada com a performance. 
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Tamanho da indústria de ETFs (% da capitalização da bolsa) / Nome no modelo: 

INDETF - Calculado a partir do tamanho da indústria de ETFs em dólares extraídos 

do ETFGI e do tamanho da bolsa de valores do Banco Mundial. Sabe-se que o 

universo de fundos passivos é bastante significativo, porém não foi encontrada outra 

fonte de dados confiável que incorporasse todos os elementos da gestão passiva. 

Dessa maneira, utilizou-se os ETFs como proxy da medida de participação de 

gestão passiva na indústria. Espera-se que quanto maior a participação de gestão 

passiva, menor será a performance da indústria. 

CREMERS, FERREIRA, MATOS E STARKS (2016) mostram que active share é um 

preditor de performance futura nos mercados globais. Ou seja, quanto mais ativos 

são os gestores, mais “alfa” encontraremos no mercado. Um desvio padrão de 

aumento do active-share está associado com um aumento do alfa de 0,7% no ano 

seguinte. Efeito exatamente oposto do esperado para a variável que mede a 

participação de ETFs na indústria. Eles ainda mostram que em indústrias onde as 

opções de investimentos passivas são explícitas, a competição faz com que os 

gestores ativos tenham melhores retornos. 

Participação de ETFs da indústria de fundos (%) / Nome no modelo: ETF_FUNDOS - 

Calculado a partir do tamanho da indústria de ETFs extraídos do ETFGI e do 

tamanho da indústria de fundos do ICI. 

CREMERS E PEJADISTO (2009) mostram que os fundos passivos cresceram 

significativamente nos anos 90, passando a 15% da indústria em 2003. Além disso, 

mostram que uma segunda categoria, os fundos quase-passivos também cresceram 

substancialmente para mais de 30% da indústria no mesmo ano. Diminuindo a 

participação de active share na indústria de 80% para 60% no período. Mostram que 

quanto maior o active share, maior o alfa. Novamente, espera-se o oposto dessa 

variável. 

A tabela 5, abaixo, contém os dados anuais da indústria de fundos para cada um 

dos blocos regionais. Nota-se que o número de fundos de investimento cresceu 

materialmente no período em todas as regiões. Além disso, o mercado europeu se 

mostrou extremamente competitivo mesmo ao excluir os fundos domiciliados na 

Irlanda e em Luxemburgo, os dois maiores centros de fundos offshore. Outro ponto 

que chama a atenção é a importância da indústria brasileira em relação à bolsa de 
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valores, ela é muito maior que o esperado ao considerar os baixos indicadores da 

sessão anterior.  

Já na indústria de ETFs, nota-se que ela vem se desenvolvendo nos últimos anos. 

Destaque para os blocos regionais com países desenvolvidos, onde a participação 

de ETFs na bolsa de valores e na indústria de fundos é cada vez mais 

representativa. 

Tabela 5: Dados da indústria de fundos de investimento e ETF. Período entre 2008 e 
2015 

Indicador Região 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de 
fundos 

EUA 8768 8463 8478 8722 8784 9009 9339 9710 

Europa* 29258 28005 27953 28057 26824 26987 31664 31489 

Japão 3333 3656 3905 4196 4384 7818 8761 9804 

Ásia Pac 11576 11139 11360 12002 12319 13453 15187 16706 

Brasil 4169 4744 5618 6513 7468 8072 8560 8783 

Indústria de 
Fundos (% 

da 
capitalizaçã
o da bolsa) 

EUA 87,6 78,9 74,2 81,1 77,1 69,6 67,8 70,8 

Europa* 65,6 79,9 82,5 89,9 89,5 81,3 101,9 99,4 

Japão 18,5 20,0 20,5 22,4 21,2 25,5 26,8 27,1 

Ásia Pac 17,2 15,4 14,4 15,9 16,5 14,9 14,8 15,8 

Brasil 81,0 58,6 63,4 82,1 87,3 99,8 117,3 151,6 

Indústria de 
ETFs (% da 
capitalizaçã
o da bolsa) 

EUA 4,3 4,7 5,2 6,0 6,5 6,7 7,3 8,2 

Europa 2,0 3,3 4,2 4,8 5,2 5,0 6,1 6,8 

Japão 0,9 0,8 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,7 

Ásia Pac 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 

Brasil 0,9 0,7 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,0 

ETFs na 
indústria de 

fundos 
(%) 

EUA 4,9 5,9 7,0 7,4 8,4 9,6 10,7 11,6 

Europa 1,9 2,5 2,9 3,0 3,2 3,4 3,4 3,8 

Japão 4,9 3,8 4,1 4,7 6,6 6,6 7,6 10,1 

Ásia Pac 1,6 1,9 2,3 2,6 3,4 3,7 4,1 3,4 

Brasil 1,1 1,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 0,7 

*Dados de Europa excluem Luxemburgo e Irlanda. 

Fonte: ICI, ETFGI. Elaboração do autor 

3.2. Modelos 

Os modelos empregados nesse estudo podem ser esquematizados a partir na 

fórmula genérica apresentada no início da sessão. Nela, o “alfa” (alfa de Jensen 

definido na Revisão da Literatura) é a variável dependente e os dados contendo 
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características dos fundos, econômico-financeiras e dos mercados de ações das 

regiões e das respectivas indústrias de fundos são as variáveis explicativas. 

Inicialmente, compararam-se quatro modelos com todas as variáveis da sessão 

anterior presentes, sendo que a variação entre eles é a presença de Dummies 

temporais e Dummies por regiões.  

Modelo 1) com Dummies de tempo e por regiões; 

𝑎𝑙𝑓𝑎 = 𝑐 +  𝐷𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑎 + 𝐷𝐽𝑎𝑝ã𝑜 + 𝐷Á𝑠𝑖𝑎 +  𝐷𝐵𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙 + 

+ 𝐷2009 +  𝐷2010 + 𝐷2011 + 𝐷2012 + 𝐷2013 + 𝐷2014 + 𝐷2015 +  

+ 𝛽1 ∗ log(𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜) +  𝛽2 ∗ 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 + 𝛽3 ∗ log(𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) + 𝛽4 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎 + 𝛽5 ∗ 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑡−1 +  𝛽6

∗ log(𝑃𝐼𝐵) +  𝛽7 ∗ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 +  𝛽8 ∗ 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 + 𝛽9 ∗ log(𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠)

+ 𝛽10 ∗ 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 + 𝛽11 ∗ log(𝑛𝑢𝑚𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠) +  𝛽12 ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 +  𝛽13

∗ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑓 +  𝛽14 ∗ 𝑒𝑡𝑓_𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

Modelo 2) somente Dummies de regiões; 

𝑎𝑙𝑓𝑎 = 𝑐 +  𝐷𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑎 + 𝐷𝐽𝑎𝑝ã𝑜 + 𝐷Á𝑠𝑖𝑎 +  𝐷𝐵𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙 + 

+ 𝛽1 ∗ log(𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜) +  𝛽2 ∗ 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 + 𝛽3 ∗ log(𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) + 𝛽4 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎 + 𝛽5 ∗ 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑡−1 +  𝛽6

∗ log(𝑃𝐼𝐵) +  𝛽7 ∗ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 +  𝛽8 ∗ 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 + 𝛽9 ∗ log(𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠)

+ 𝛽10 ∗ 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 + 𝛽11 ∗ log(𝑛𝑢𝑚𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠) +  𝛽12 ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 +  𝛽13

∗ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑓 +  𝛽14 ∗ 𝑒𝑡𝑓_𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

Modelo 3) somente Dummies de tempo; 

𝑎𝑙𝑓𝑎 = 𝑐 +  𝐷2009 +  𝐷2010 + 𝐷2011 + 𝐷2012 + 𝐷2013 + 𝐷2014 + 𝐷2015 +  

+ 𝛽1 ∗ log(𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜) +  𝛽2 ∗ 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 + 𝛽3 ∗ log(𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) + 𝛽4 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎 + 𝛽5 ∗ 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑡−1 +  𝛽6

∗ log(𝑃𝐼𝐵) +  𝛽7 ∗ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 +  𝛽8 ∗ 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 + 𝛽9 ∗ log(𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠)

+ 𝛽10 ∗ 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 +  𝛽11 ∗ log(𝑛𝑢𝑚𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠) +  𝛽12 ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 +  𝛽13

∗ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑓 +  𝛽14 ∗ 𝑒𝑡𝑓_𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

Modelo 4) sem Dummies; 

𝑎𝑙𝑓𝑎 = 𝑐 +   

+ 𝛽1 ∗ log(𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜) +  𝛽2 ∗ 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 + 𝛽3 ∗ log(𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) + 𝛽4 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎 +  𝛽5 ∗ 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑡−1 + 𝛽6

∗ log(𝑃𝐼𝐵) +  𝛽7 ∗ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 +  𝛽8 ∗ 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 + 𝛽9 ∗ log(𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠)

+  𝛽10 ∗ 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 +  𝛽11 ∗ log(𝑛𝑢𝑚𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠) +  𝛽12 ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 +  𝛽13

∗ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑓 +  𝛽14 ∗ 𝑒𝑡𝑓_𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 
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Conforme adiantado, foi realizada uma análise de dados em painel, desbalanceado, 

utilizando o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO ou OLS na literatura 

internacional). Aplicou-se o método de White Period para correção da 

heterocedasticidade e autocorrelação serial. 

Tabela 6: Resumo das equações, p-valores e sinais esperados.  

  Modelo 1 2 3 4 

LOG(TAMANHO) Coef. 0,32*** 0,32*** 0,32*** 0,32*** 

Sinal Esperado: (-) p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUXO Coef. 0,02*** 0,02*** 0,02*** 0,02*** 

Sinal Esperado: (+) p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 

LOG(IDADE) Coef. 0,06 0,10 0,08 0,09 

Sinal Esperado: (-) p-valor 0.67 0.53 0.62 0.58 

TAXA Coef. -0,25 -0,33* -0,26 -0,30 

Sinal Esperado: (-) p-valor 0.19 0.10 0.17 0.14 

ALFA (-1) Coef. -0,11*** -0,14*** -0,10*** -0,16*** 

Sinal Esperado: (+) p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 

LOG(PIB) Coef. -15,05*** -20,67*** -5,21*** -4,14*** 

Sinal Esperado: (-) p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 

INTERNET Coef. 0,25** 1,02*** 0,29*** 0,61*** 

Sinal Esperado: (+) p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITALIZACAO Coef. 0,12*** 0,23*** 0,11*** 0,41*** 

Sinal Esperado: (+) p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 

LOG(EMPRESAS) Coef. -8,59** 8,98** 1,38*** 4,96*** 

Sinal Esperado: (+) p-valor 0.05 0.02 0.00 0.00 

TURNOVER Coef. 0,02** -0,15*** -0,03*** -0,12*** 

Sinal Esperado: (+) p-valor 0,03 0,00 0,00 0,00 

LOG(NUMFUNDOS) Coef. -4,79** -10,04*** -2,46** -8,12*** 

Sinal Esperado: (-) p-valor 0.02 0.00 0.01 0.00 

INDFUNDOS Coef. -0,06** -0,05** 0,03 0,08*** 

Sinal Esperado: (-) p-valor 0,02 0,02 0,24 0,00 

INDETF Coef. 0,95* 2,01*** 0,87* 2,31*** 

Sinal Esperado: (-) p-valor 0,07 0,00 0,06 0,00 

ETF_FUNDOS Coef. -0,91** -5,72*** -1,45*** -6,17*** 

Sinal Esperado: (-) p-valor 0,02 0,00 0,00 0,00 

R² 0.424 0.347 0.420 0.326 

Durbin-Watson 2.035 1.978 2.041 1.925 

Akaike 7.534 7.658 7.541 7.690 

Schwarz 7.551 7.671 7.555 7.700 

Notas: *, ** e *** refletem os níveis de significância de 10%, 5% e 1% 
respectivamente. 

Fonte: Eviews. Elaboração do autor 
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Nota-se que as variáveis IDADE e TAXA não foram significativas a 5% em nenhum 

dos modelos. 

Outras variáveis apresentaram comportamento instável, variando significativamente 

entre os casos, algumas delas inclusive mudando de sinais. Isso ocorreu com as 

variáveis PIB, INTERNET, EMPRESAS, NUMFUNDOS, INDFUNDOS e 

ETF_FUNDOS. O motivo dessa instabilidade pode estar relacionado à alta 

correlação entre algumas delas.  

Tabela 7: Matriz de Correlação das variáveis 

 

Fonte: Elaboração do autor 

Apesar de todos os modelos serem bastante semelhantes pelos critérios de 

avaliação: R², Durbin-Watson e critérios de informação de Akaike e Schwarz, opta-se 

pelo uso do Modelo 1 que apresenta maior R² e menor critério de informação de 

Akaike e Schwarz.  

A seguir realiza-se variações do Modelo 1, modelo com dummies de tempo e de 

região, ao excluir-se variáveis e pares de variáveis com alta de correlação, um a um, 

(PIB, INTERNET, EMPRESAS, NUMFUNDOS, INDFUNDOS e ETF_FUNDOS) para 

testar a robustez da análise. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Alfa 1,0 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,4 0,0 0,1 0,1 0,1

2 log(Tamanho) 1,0 0,2 0,2 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2

3 Fluxo 1,0 -0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 log(Idade) 1,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

5 Taxa 1,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 0,0 -0,1 0,0 -0,2 -0,2

6 Alfa_1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

7 log(PIB) 1,0 0,9 0,2 -0,2 0,2 -0,1 0,3 0,7 0,7

8 Internet 1,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,4 0,6 0,6

9 Capitalizacao 1,0 -0,1 0,4 -0,5 -0,5 0,3 0,7

10 log(Empresas) 1,0 -0,1 0,7 0,2 0,0 -0,1

11 Turnover 1,0 -0,4 -0,4 0,0 0,1

12 log(NumFundos) 1,0 0,8 0,3 -0,1

13 IndFundos 1,0 0,6 0,1

14 IndETF 1,0 0,8

15 ETF_Fundos 1,0
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Tabela 8: Resultados das variações do Modelo 1 

 

Notas: *, ** e *** refletem os níveis de significância de 10%, 5% e 1% 
respectivamente. 

Fonte: Eviews. Elaboração do autor 

As combinações de variáveis mostradas na tabela 8, acima, não trouxeram 

mudanças significativas nos coeficientes, dessa maneira, optou-se pelo Modelo 1 

para a análise final dos resultados. 

  

Modelo 

1

Sem 

PIB

Sem 

INTERN

ET

Sem 

EMPRE

SAS

Sem 

NUMFU

NDOS

Sem 

ETF_FU

NDOS

Sem 

PIB e 

INDETF

Sem 

PIB, 

NUMFU

NDOS e 

INDETF

LOG(TAMANHO) Coef. 0,32*** 0,32*** 0,32*** 0,32*** 0,31*** 0,32*** 0,32*** 0,32***

p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUXO Coef. 0,02*** 0,02*** 0,02*** 0,02*** 0,02*** 0,02*** 0,02*** 0,02***

p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LOG(IDADE) Coef. 0,06 0,09 0,06 0,06 0,06 0,07 0,09 0,09

p-valor 0,67 0,57 0,70 0,70 0,67 0,64 0,56 0,56

TAXA Coef. -0,25 -0,24 -0,25 -0,26 -0,25 -0,25 -0,23 -0,23

p-valor 0,19 0,22 0,19 0,18 0,20 0,20 0,24 0,24

ALFA (-1) Coef. -0,11*** -0,10*** -0,11*** -0,11*** -0,11*** -0,11*** -0,10*** -0,10***

p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LOG(PIB) Coef. -15,05*** -13,70*** -15,15*** -13,01*** -14,74***

p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERNET Coef. 0,25*** 0,14* 0,00*** 0,15** 0,32*** 0,26*** 0,09 0,11

p-valor 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 0,23 0,17

CAPITALIZACAO Coef. 0,12*** 0,18*** 0,12*** 0,11*** 0,13*** 0,11*** 0,18*** 0,18***

p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LOG(EMPRESAS) Coef. -8,59** -9,19** -1,37 -16,46*** -13,69*** -10,31** -11,60***

p-valor 0,05 0,04 0,67 0,00 0,00 0,02 0,00

TURNOVER Coef. 0,02** 0,01 0,02** 0,02* 0,02** 0,03*** 0,02 0,02

p-valor 0,03 0,14 0,02 0,06 0,04 0,00 0,11 0,11

LOG(NUMFUNDOS) Coef. -4,79** -0,16 -6,75*** -7,85*** -3,88* -0,66

p-valor 0,02 0,94 0,00 0,00 0,07 0,73

INDFUNDOS Coef. -0,06** 0,05** -0,02 -0,05** -0,06** -0,04* 0,07*** 0,07***

p-valor 0,02 0,03 0,42 0,05 0,01 0,06 0,00 0,00

INDETF Coef. 0,95* 0,87* 0,55 1,08** 1,08** 0,26

p-valor 0,07 0,09 0,28 0,05 0,04 0,63

ETF_FUNDOS Coef. -0,91** -0,79** -0,96** -1,24*** -0,76* -0,39 -0,36

p-valor 0,02 0,04 0,01 0,00 0,05 0,32 0,38

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

0,425 0,423 0,424 0,425 0,424 0,424 0,423 0,423

2,035 2,039 2,034 2,034 2,036 2,035 2,041 2,041

7,533 7,536 7,534 7,534 7,534 7,534 7,537 7,536

7,551 7,554 7,551 7,551 7,551 7,551 7,553 7,552Schwarz

Dummies Região

R²

Durbin-Watson

Akaike

Dummies Tempo
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4. Resultados 

Os resultados do escolhido, Modelo 1, podem ser melhor avaliados na tabela abaixo.  

Tabela 9: Resultados da equação escolhida: Modelo 1 

  
Sinal 

Esperado 
Coeficiente 

Erro 
Padrão 

Teste t p-valor 

LOG(TAMANHO) + 0,32*** 0.06 5.03 0.00 

FLUXO + 0,02*** 0.00 11.30 0.00 

LOG(IDADE) - 0.06 0.15 0.42 0.67 

TAXA - -0.25 0.19 -1.31 0.19 

ALFA_1 +  -0,11*** 0.02 -4.46 0.00 

LOG(PIB) -  -15,05*** 1.92 -7.86 0.00 

INTERNET + 0,25*** 0.08 3.06 0.00 

CAPITALIZACAO + 0,12*** 0.02 5.03 0.00 

LOG(EMPRESAS) +  -8,59** 4.33 -1.98 0.05 

TURNOVER + 0,02** 0.01 2.11 0.03 

LOG(NUMFUNDOS) -  -4,79** 2.03 -2.36 0.02 

INDFUNDOS -  -0,06** 0.02 -2.40 0.02 

INDETF - 0,95* 0.53 1.79 0.07 

ETF_FUNDOS -  -0,91** 0.38 -2.37 0.02 

            

Estatísticas e Critérios         

R² 0.425         

Durbin-Watson 2.035         

Akaike 7.533         

Schwarz 7.551         

Notas: *, ** e *** refletem os níveis de significância de 10%, 5% e 1% 
respectivamente. 

Fonte: Eviews. Elaboração do autor 

Em geral, os resultados apresentados estão em linha com a literatura de suporte. As 

variáveis IDADE e TAXA não se mostraram significativas a 10%, ou seja, não se 

pode afirmar que são diferentes de zero. Já em relação aos sinais dos coeficientes, 

eles foram consistentes com o esperado com exceção de TAMANHO, ALFA(-1) e 

INDETF.  Além disso, as variáveis PIB e NUMFUNDOS tiveram os sinais esperados, 

porém a magnitude dos coeficientes não faz sentido econômico. A variável 

EMPRESAS teve o sinal oposto do esperado e a magnitude do coeficiente 

inconsistente com a economia. Em contraste, as variáveis FLUXO, INTERNET, 
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CAPITALIZAÇÃO, TURNOVER, INDFUNDOS e ETF_FUNDOS foram condizentes 

com o esperado. 

O resultado das variáveis IDADE e TAXA foram o oposto do esperado, uma vez que, 

apesar de não haver consenso no tema, outros autores encontraram relação delas 

com a geração de valor de gestores ativos. LING (2011), CREMERS E PEJATISTO 

(2009) e KACPERCZYK, SIALM E ZHENG (2005) documentam que a idade do 

fundo é inversamente relacionada com a performance. Já CREMERS, FERREIRA, 

MATOS E STARKS (2016), GRUBER (1996), MALKIEL (1995) e GIL-BAZO E RUIZ-

VERDU (2009) mostram que os custos são negativamente relacionados com 

performance. 

A literatura relacionada ao impacto do TAMANHO dos fundos na performance não é 

consensual conforme adiantado anteriormente. Nesse estudo, o tamanho do fundo é 

positivamente relacionado ao “alfa”, um aumento de USD 100 milhões no PL do 

fundo, acarretaria em um “alfa” adicional de 0,63% ao ano. Situação oposta ao que 

ocorre na maioria dos estudos sobre a indústria americana, no entanto consistente 

com FERREIRA, KESWANI, MIGUEL E RAMOS (2011) para fundos fora dos 

Estados Unidos.  Os autores encontram que uma variação de USD 100 milhões no 

tamanho dos fundos fora do país, geraria um retorno adicional de 0,48% ao ano.   

A variável ALFA(-1) mostra que não há evidências de persistência de performance 

nos fundos, ou seja, que os fundos que se destacaram no período passado não 

seguiram se destacando, efeito contrário ao documentado em CARHART (1997) e 

GRUBER (1996). Já INDETF que representa o tamanho da indústria de ETFs em 

relação à capitalização da bolsa mostrou relação positiva com o alfa. CREMERS, 

FERREIRA, MATOS E STARKS (2016) mostram que active share é um preditor de 

performance futura dos fundos, ou seja, quanto mais ativos são os gestores, mais 

“alfa” encontraremos no mercado. Dado isso, espera-se que o active share da 

indústria diminua com o aumento da indústria de ETFs, diminuindo o alfa da 

indústria de fundos.  

FERREIRA, KESWANI, MIGUEL E RAMOS (2011) não encontram evidências que o 

PIB per capita está positivamente relacionado com a performance dos fundos, 

inclusive encontram relação negativa e, às vezes, significativa, em linha com o 

Modelo 1. No entanto, a magnitude do coeficiente PIB observada não tem sentido 
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econômico. Já em relação a NUMFUNDOS, os mesmos autores mostram que uma 

indústria mais desenvolvida está negativamente relacionada com a performance dos 

fundos, em linha com o Modelo 1. No entanto, a magnitude do coeficiente observada 

nesse estudo não tem sentido econômico. 

CHEVALIER E ELLISON (1997) mostram em seu modelo semi-paramétrico que o 

fluxo de recursos está diretamente ligado ao retorno passado do fundo. GRUBER 

(1996) desenvolve a teoria de “smart money”, onde se um fundo tem boa 

performance no período t, espera-se que ele receba novos investimentos no próximo 

período t+1 e continue a ter bons retornos. Ou seja, o fluxo de investimentos é 

positivamente correlacionado com os retornos. Nesse estudo, a variável FLUXO 

mostra exatamente esse comportamento, um fluxo anual de 10% no fundo, 

adicionaria um “alfa” de 0,2% ao ano. Em FERREIRA, KESWANI, MIGUEL E 

RAMOS (2011), o retorno adicional para um fluxo de 10% no fundo seria de 0,4% ao 

ano. 

O acesso a informação dos investidores é crucial para bons retornos. Nesse estudo, 

em linha com KHORANA, SERVAES E TUFANO (2005) e FERREIRA, KESWANI, 

MIGUEL E RAMOS (2011), o número de usuários de INTERNET é positivamente 

relacionado com a performance dos fundos. O “alfa” anual esperado é de 2.5% para 

cada aumento de 10 em 100 habitantes com acesso à Internet. Em FERREIRA, 

KESWANI, MIGUEL E RAMOS (2011) o efeito seria de 0,6%. 

As medidas de desenvolvimento financeiro da região, representadas por dados do 

mercado acionário CAPITALIZAÇÃO e TURNOVER se mostraram positivamente 

relacionadas com a performance, em linha com FERREIRA, KESWANI, MIGUEL E 

RAMOS (2011). A cada 1% de participação da bolsa no PIB, espera-se um “alfa” de 

0,12%. Já com o aumento de 10% nas transações, espera-se um “alfa” adicional de 

0,2% ao ano. No estudo base de FERREIRA, KESWANI, MIGUEL E RAMOS (2011), 

a mesma variação nas transações da bolsa também adicionaria 0,2% nos retornos.  

Para finalizar, a dinâmica da indústria de fundos também tem influência sobre a 

geração de valor dos gestores ativos. A participação da indústria de fundos no 

mercado, representada por INDFUNDOS, mostrou-se significativa e negativamente 

relacionada com a performance dos fundos. Um aumento de 1% de participação, 

diminuiria o alfa em -0,06%. Em linha com a maior competição por capital de 
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FERREIRA, KESWANI, MIGUEL E RAMOS (2011), onde o alfa diminuiria 0,16% ao 

ano para essa mesma variação. Confirmando também a hipótese de OTTEN E 

BAMS (2002) para o melhor desempenho da indústria europeia em relação à 

americana. 

Já, em linha com CREMERS E PEJADISTO (2009), a maior participação da gestão 

passiva na indústria acarretaria na diminuição do alfa da mesma. Os autores utilizam 

a variável active share para chegar nessa conclusão, no caso uma diminuição de 

10% está associada a um retorno negativo de -0,7% ao ano. No nosso caso, o efeito 

foi medido por ETF_FUNDOS. O aumento de 1% de participação de ETFs na 

indústria de fundos diminuiria o “alfa” em -0,9% ao ano.  

Em linhas gerais, os resultados obtidos mostram que os investidores devem focar 

seus esforços em busca gestores ativos em regiões onde o acesso a informação 

seja bem difundido, o mercado de ações bem desenvolvido, a indústria de fundos 

seja menor e a participação da gestão passiva seja baixa. Todas essas 

características regionais favorecem a geração de alfa. Já em relação às 

características de fundos, fundos maiores e que estejam recebendo fluxo de 

investimentos positivo devem ter a preferência dos investidores. 
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5. Conclusão 

O mercado financeiro está cada vez mais integrado mundialmente e os efeitos desse 

fenômeno nas decisões de investimento de alocadores de recursos não podem ser 

desprezados: um investidor local não deveria se restringir ao seu mercado na 

tomada de decisões. Diante desse cenário e das inúmeras alternativas de 

investimentos disponíveis ao redor do globo, esse trabalho tem como objetivo 

auxiliar os alocadores de recursos na decisão de onde concentrar seus esforços e 

recursos para selecionar as melhores opções de fundos de investimento no mercado 

de ações global. 

Grande parte da literatura sobre gestão ativa e os determinantes de retornos dos 

fundos de investimento são baseadas em estudos de um único país. FERREIRA, 

KESWANI, MIGUEL E RAMOS (2011) citam que são os primeiros a fazer uma 

análise ampla sobre os determinantes do “alfa” entre países ao incorporar dados de 

desenvolvimento econômico, desenvolvimento financeiro, qualidade das instituições 

legais e estrutura da indústria de fundos local como possíveis determinantes de 

performance dos fundos, além das usuais características dos fundos. Inspirado na 

publicação desses autores, este trabalho relacionou algumas dessas características 

com a geração de valor de gestores ativos em cinco blocos regionais, representando 

o mercado de ações global, para o período entre 2008 e 2015. Foram também 

incorporadas variáveis relacionadas à participação da gestão passiva na indústria de 

fundos, uma vez que esse estilo de gestão ganhou grande relevância no período. 

Os resultados obtidos mostram que os investidores devem focar seus esforços em 

busca de bons gestores ativos em regiões onde o acesso a informação seja bem 

difundido, o mercado de ações bem desenvolvido, seja por uma participação 

relevante na economia ou por altos volumes negociados, a indústria de fundos seja 

menor e a participação da gestão passiva seja baixa. Todas essas características 

regionais favorecem a geração de alfa. Já em relação às características de fundos, 

fundos maiores e que estejam recebendo fluxo de investimentos positivo devem ter 

a preferência dos investidores. 

Uma possível extensão desse trabalho seria realizar um estudo semelhante, porém 

contendo somente os fundos realmente ativos conforme CREMERS E PETAJISTO 

(2009). No entanto, é necessário ter acesso às carteiras dos fundos para executar 
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essa próxima etapa, o que não foi possível nesse estudo. Essa variação eliminaria 

os fundos passivos e quase-passivos da amostra, referenciando-se exclusivamente 

para a gestão ativa. É inegável que instrumentos de gestão passiva e quase-passiva 

sejam parte estrutural da indústria, no entanto esses dados trazem ruídos quando se 

analisa a gestão ativa através de dados consolidados da indústria.  

Outra área de estudos que pode ser melhor explorada são temas relacionados à 

dinâmica de competição de capital pelas mesmas oportunidades de investimento e a 

consequente eficiência de mercado. FAMA E FRENCH (2010) dizem que a 

aritmética da gestão ativa soma zero, ou seja, para algum participante do mercado 

gerar um alfa positivo, há outro participante com alfa negativo. Em teoria, a 

informação mais disseminada aos agentes criaria um ambiente mais desafiador para 

gestores ativos, o que não foi demonstrado nesse estudo. 
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