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RESUMO 

 

Este estudo tem como tema a aplicação de finanças comportamentais nos Fundos de 

Investimento Imobiliário (FIIs) brasileiros. Finanças comportamentais utilizam a psicologia 

para estudar o comportamento financeiro dos agentes. O comportamento manada, subtópico de 

finanças comportamentais analisado neste trabalho, pode ser definido como o movimento 

sincronizado dos preços dos ativos em uma forma exuberante e irracional que não é justificado 

pelos fundamentos. Tal questão é pertinente porque finanças comportamentais vai contra as 

premissas da economia neo-clássica, pilares para a Moderna Teoria de Finanças, das quais as 

mais relevantes são que os investidores são racionais e tomam decisões de forma independente. 

O objetivo deste estudo foi investigar a existência do comportamento manada em FIIs no Brasil. 

Para isso, o trabalho adotou uma abordagem quantitativa, através do modelo proposto por 

Chang et al. (2000), baseada em pesquisa de levantamento de banco de dados disponível no 

software Economatica dos retornos diários dos FIIs brasileiros. Adicionalmente, o trabalho 

também investigou se a existência do comportamento manada é influenciada pela utilização de 

outros indicadores de retorno de mercado, além do retorno médio transversal proposto por 

Chang et al. (2000), e pela separação da amostra em dias de alta e queda do retorno. O 

entendimento da dinâmica desta reação é importante para mapear o comportamento dos 

investidores em diferentes condições de mercado. Diferente das suposições que se encontraria 

o comportamento manada em mercados emergentes e em produtos onde os investidores são 

predominantemente pessoas físicas, os resultados deste trabalho apontam para a inexistência de 

comportamento manada no mercado brasileiro de FIIs.  

 

Palavras-chaves 

Fundo de Investimento Imobiliário (FII), mercado imobiliário, finanças comportamentais, 

comportamento manada, mercados emergentes 



ABSTRACT 

 

The subject of this study is the application of behavioral finance on the Brazilian Real Estate 

Investment Trusts (REITs). Behavioral finance uses psychology to study the financial 

behavioral of the agents. Herding effect, a subtopic of behavioral finance analyzed in this study, 

can be defined as an exuberant and irrational synchronized movement of asset prices which is 

not justified by their fundamental values. This subject is pertinent because behavioral finance 

defies neoclassical economics assumptions, keystones for Modern Financial Theory, of which 

the most relevant are that investors are rational and make decisions independently. The purpose 

of this study was to investigate the existence of herding effect in the Brazilian REITs. The study 

adopted a quantitative approach, using the model proposed by Chang et al. (2000), based on 

daily returns of Brazilian REITs available on the software Economatica. Additionally, the study 

also investigated if the existence of herding effect is influenced by using other market return 

indexes, other than the cross-sectional average return proposed by Chang et al. (2000), and by 

separating the data in days of positive and negative return. Understanding the dynamics of this 

reaction is important to trace the investors’ behavior under different market conditions. 

Contrary to the assumptions that herding effect would be found in emerging markets and in 

investments in which investors are mainly individuals, the results of this study indicate the 

absence of herding effect in the Brazilian REITs market. 

 

Keywords 

Real Estate Investment Trust (REIT), real estate market, behavioral finance, herding effect, 

emerging markets 
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1. INTRODUÇÃO 

A Moderna Teoria de Finanças (MTF) assume que os investidores possuem preferências 

racionais, maximizando sua função utilidade e fazendo decisões de forma independente dado 

as informações relevantes disponíveis (Ackert & Deaves (2010)). Entretanto, crises financeiras 

globais demonstraram que os preços dos ativos são sensíveis aos sentimentos do mercado, indo 

em direção contrária de uma precificação baseada somente em fundamentos. Um exemplo 

recente é a crise do subprime, que teve início no final de 2007 e gerou uma grave recessão nos 

Estados Unidos derrubando a bolsa americana em 50% até o início de 2009. Fica claro que o 

comportamento dos indivíduos nem sempre é racional, podendo ser fundamentalmente 

diferente do que a teoria assume como verdade (Burton & Shah (2013)). Herding ou 

comportamento manada, um dos comportamentos estudados em finanças comportamentais, é o 

movimento sincronizado dos preços dos ativos em uma forma exuberante e irracional que não 

é justificado pelos fundamentos. 

Em seu trabalho seminal, “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, Kahneman 

& Tversky (1979) sugerem que ao se tomar decisões sob risco, um indivíduo pode violar os 

axiomas da Teoria da Utilidade Esperada. O artigo é um dos mais importantes no campo das 

finanças comportamentais pois utiliza psicologia cognitiva para explicar diversas divergências 

no processo de tomada de decisão que vai contra as teorias neo-clássicas. No âmbito do 

comportamento manada, existem duas formas para testar a sua existência: i) a partir dos 

retornos de mercado como proposto por Christie & Huang (1995) em seu trabalho seminal 

“Following the Pied Piper: Do Individual Returns Herd around the Market?” e depois 

aprimorado por Chang et al. (2000) e ii) a partir de dados transacionais como proposto por 

Lakonishok et al. (1992) em seu trabalho seminal “The Impact of Institutional Trading on Stock 

Prices”.  

Bikhchandani & Sharma (2000) apontam que a maioria dos estudos sobre comportamento 

manada foram realizados em economias desenvolvidas e os pesquisadores não encontraram 

evidências de comportamento manada. Os autores sugerem que existe a necessidade de explorar 

este assunto nos mercados emergentes onde as chances de encontrar comportamento manada 

são maiores devido ao menor grau de governança corporativa e maior custo para aquisição de 

informação. 
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Além de ter pouca pesquisa acadêmica nos mercados emergentes, não há muita literatura sobre 

retornos de fundos. Assim, unindo a crescente relevância e interesse dos investidores pelos 

Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), dado a isenção de imposto de renda para pessoas 

físicas e facilidade de investir em ativos imobiliários exigindo um investimento menor, existe 

claramente uma lacuna a ser explorada sobre comportamento manada nos FIIs no Brasil. 

O objetivo deste trabalho é investigar a existência do comportamento manada em FIIs no Brasil. 

Para isso, o trabalho adota uma abordagem quantitativa baseada em pesquisa de levantamento 

banco de dados, disponível no software Economatica dos retornos dos FIIs brasileiros. A 

seguinte pergunta de pesquisa norteou o estudo: “Existem evidências de comportamento 

manada nos Fundos de Investimento Imobiliário brasileiros?” Para responder esta pergunta, o 

estudo utilizou a metodologia proposta por Chang et al. (2000), que testa a existência de 

comportamento manada, capturado através do Desvio Absoluto Transversal dos Retornos 

(CSAD), através de teste de hipóteses sobre regressões com CSAD.  

Existe a possiblidade do CSAD comportar diferentemente em mercados de alta e queda, com a 

crença de que o comportamento manada é mais pronunciado em períodos de perdas. Assim, as 

hipóteses testadas foram:  

H1: O retorno dos FIIs no Brasil é influenciado pelo comportamento manada dos 

investidores; e  

H2: O retorno dos FIIs no Brasil é influenciado pelo comportamento manada dos 

investidores e o efeito é mais pronunciado nos dias com retornos de mercado negativos.  

A regressão para testar a hipótese H1 tem como variável independente o CSAD e duas variáveis 

dependentes: o módulo e o quadrado do retorno de mercado. A regressão para testar a hipótese 

H2 tem como variável independente o CSAD e quatro variáveis dependentes: i) o módulo do 

retorno de mercado, ii) o quadrado do retorno de mercado, iii) o módulo do retorno de mercado 

com variável dummy para dias com retorno negativo e iv) o quadrado do retorno de mercado 

com variável dummy para dias com retorno negativo.  

Espera-se que o trabalho contribua do lado acadêmico gerando maior conhecimento sobre o 

tema no Brasil e sobre o mercado de fundos de investimento imobiliário no contexto de um 

mercado emergente. Do lado profissional, a pesquisa poderá auxiliar os agentes do mercado de 

FIIs a entenderem melhor o comportamento dos investidores para desenhar estratégias de 
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investimentos. A identificação do comportamento manada é importante, pois a estabilidade 

financeira pode ser ameaçada em períodos de mercado turbulento devido aos choques iniciais, 

sejam eles positivos ou negativos. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: o segundo capítulo apresenta a 

base teórica pretendida pelo estudo; o terceiro capítulo trata da metodologia da pesquisa e 

descreve a base de dados utilizada e o método empregado; o quarto capítulo apresenta e comenta 

os resultados; o quinto capítulo expõe as conclusões; o sexto capítulo lista as referências 

utilizadas para compor estudo e o sétimo capítulo apresenta os anexos. 
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2. BASE TEÓRICA 

2.1. MODERNA TEORIA DE FINANÇAS 

De acordo com Ackert & Deaves (2010), os modelos tradicionais de finanças estão baseados 

na economia neoclássica onde os indivíduos e as empresas são agentes que buscam otimizar 

suas decisões dado restrições nos recursos disponíveis. Para isso, a economia neoclássica 

assume as seguintes premissas: 

1) Os indivíduos possuem preferências racionais; 

2) Os indivíduos maximizam sua utilidade e as firmas maximizam seus lucros; e 

3) Os indivíduos tomam decisões de uma forma independente dado as informações 

relevantes. 

Preferência racional significa que: i) as preferências são completas, no sentido que um indivíduo 

é capaz de comparar todas as escolhas possíveis e determinar preferência ou indiferença e ii) as 

preferências são transitivas, ou seja, se x > y e y > z, então x > z. 

A utilidade pode ser traduzida como a satisfação gerada pelo resultado de algo em particular. 

Funções de utilidade descrevem as preferências dos indivíduos e dão valores às possíveis 

escolhas, de modo que as opções preferidas recebam valores mais altos. Assim, a Teoria da 

Utilidade Esperada dita que indivíduos analisam os riscos de suas opções, atribuindo 

probabilidades para cada uma delas, para posteriormente maximizar sua probabilidade esperada, 

buscando maximizar o seu “bem-estar”. 

A economia neoclássica assume que os indivíduos maximizam suas funções utilidades  

considerando todas as informações disponíveis. Porém, existem custos para obter e interpretar 

as informações, então é importante separar somente as relevantes para tomar decisões. 
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A MTF está baseada em três teorias centrais:  

1) Modelo de Precificação de Ativos Financeiros, também conhecido como Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) – que descreve como é feita a precificação de ativos no mercado, 

descrevendo o trade-off entre risco e retorno;  

2) Hipótese do Mercado Eficiente, também conhecido como Efficient Market Hypothesis 

(EMH) – postula que os preços dos ativos refletem toda informação disponível de modo 

que retornos em excesso não são obtidos constantemente; e 

3) Teoria da Agência – desalinhamento de interesses entre o principal (indivíduo afetado 

pela decisão) e o agente (tomador de decisão). 

Vimos anteriormente que quando um indivíduo se depara com incertezas, ele busca sempre 

maximizar a sua utilidade. Porém, um ativo financeiro possui inúmeras opções de retorno, 

tornando a opção de maximização da sua função de utilidade quase impossível. É neste 

momento que o CAPM surge com a solução, quantificando o trade-off entre risco e retorno.  

Antes de discorrer sobre o CAPM, é importante entender a Teoria Moderna do Portfólio (TMP). 

Proposta por Markowitz (1952), a TMP assume que os investidores são avessos ao risco e suas 

preferências estão definidas de acordo com a média e o desvio padrão (proxy do risco) dos 

retornos. Baseado na média, desvio padrão e correlação dos retornos, cada investidor compõe 

a sua fronteira eficiente. A fronteira eficiente representa os portfólios que maximizam o retorno 

esperado dado um nível de risco. Espera-se que nenhum investidor racional escolha um 

portfólio abaixo da curva, já que para o mesmo risco existe um portfólio que gera mais retorno. 

Na figura abaixo, a fronteira eficiente está representada pela linha contínua. 
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Figura 1 – Fronteira Eficiente 

 

O princípio da diversificação permite aos investidores eliminarem algum (mas não todo) risco. 

Existem duas categorias de risco: i) risco não sistemático – que pode ser eliminado através da 

diversificação e ii) risco sistemático – que é comum para todos os ativos no mercado, ou seja, 

não é possível eliminá-lo através da diversificação.  

Apesar de saber que somente os portfólios que estão na fronteira eficiente devem ser 

considerados, o dilema é qual escolher. A Linha de Mercado de Capitais ou Capital Market 

Line, que representa todas as combinações do ativo livre de risco com o portfólio de mercado 

perfeitamente diversificado, soluciona o problema informando ao investidor quanto a mais ele 

ganha de retorno dado o risco adicional.  

O CAPM, desenvolvido por Sharpe (1964), Treynor (1962), Lintner (1965) e Mossin (1966), 

se baseia nos seguintes pressupostos: i) o investidor procura um portfólio que combina o ativo 

livre de risco com portfólio de mercado e ii) todos os investidores possuem as mesmas 

expectativas de retorno. O modelo assume que o desvio padrão do retorno de um ativo não é a 

medida apropriada para risco, pois esta mede o risco total. Somente o risco sistemático, medido 

pelo  𝛽, é precificado pelo mercado. O 𝛽 é calculado a partir da covariância do retorno de um 

ativo financeiro com o retorno do mercado, dividido pela variância do retorno de mercado. Se 

𝛽 < 0, pode-se dizer que o ativo se move em direção oposta ao mercado. Se 𝛽 = 0, o movimento 

do ativo não está correlacionado com o mercado. Se 0 < 𝛽 < 1, o ativo move na mesma direção 

do mercado, porém em uma magnitude inferior. Se 𝛽 = 1, o ativo move na mesma direção e na 

Retorno Esperado 

Desvio Padrão 
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mesma magnitude que o mercado. Se 𝛽 > 1, o ativo move na mesma direção do mercado, porém 

em uma magnitude superior. 

O CAPM dita que o retorno esperado para um ativo i é dado pela seguinte equação: 

Equação 1 – CAPM 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓), sendo:                                                                             

 𝑅𝑓 = retorno do ativo livre de risco 

 𝛽𝑖 = beta do ativo i, medido por 
𝜎(𝑅𝑖 ,𝑅𝑚)

𝜎𝑚
2   

 𝐸(𝑅𝑚) = retorno esperado do portfólio de mercado 

Porém, pesquisadores encontraram evidências de que outros fatores (tais como valor de 

mercado e momentum), além do retorno em excesso ao mercado, ajudavam a explicar o retorno 

esperado de um ativo. Este achado vai contra o pressuposto de que os investidores possuem as 

mesmas expectativas de retorno em um ativo. 

Outra teoria importante da MTF é a EMH, introduzida em um artigo publicado por Fama (1970) 

no Journal of Finance, que afirma que o preço de um ativo já considera toda informação 

disponível. Ou seja, um agente não consegue consistentemente obter retornos superiores à 

média do mercado. Existem três formas de eficiência de mercado: 

1) Fraca – preços dos ativos consideram toda informação histórica disponível; 

2) Semi-forte – preços dos ativos consideram todas as informações publicamente 

disponíveis e se ajustam para refletir novas informações; e 

3) Forte – preços dos ativos consideram até informações que não estão publicamente 

disponíveis (por exemplo – informações ocultas ou privilegiadas). 

De um modo geral, a teoria diz que o preço de um ativo é igual ao seu valor fundamental 

esperado. Porém, é difícil provar que o mercado é eficiente pois o resultado é sempre: i) o 

mercado não é eficiente ou ii) o CAPM, utilizado para testar eficiência de mercado, não está 

correto. Como um caso prático recente, a bolha imobiliária dos Estados Unidos de 2008 
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demonstra que mesmo com as informações públicas disponíveis, a bolha não estava refletida 

nos preços dos ativos.  

A Teoria de Agência, introduzida em um artigo publicado por Jensen & Meckling (1976) no 

Journal of Financial Economics, é outra teoria importante da MTF que dita que um 

desalinhamento de interesse entre o principal (indivíduo afetado pela decisão) e o agente 

(tomador de decisão) pode causar problemas de agência. Um exemplo é o desalinhamento dos 

interesses entre o acionista (principal) e os executivos (agente): Se os incentivos dos executivos 

não estiverem alinhados com a do acionista, que é de maximizar o valor/lucro da empresa, 

surgem os custos de agência, que podem ser diretos ou indiretos. Os custos de agência diretos 

são gastos que beneficiam os executivos mas não os acionistas, como por exemplo, a compra 

de um jato com os recursos da empresa para uso pessoal. Os custos de agência indiretos são as 

oportunidades perdidas, como por exemplo, a indicação dos executivos de não seguir com uma 

fusão que beneficiaria a empresa porque se isto ocorrer, os mesmos ficarão desempregados. 

Esta teoria demonstra que nem sempre as partes tomam decisões racionais. 
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2.2. FINANÇAS COMPORTAMENTAIS 

Na seção anterior, foram apresentadas as três principais teorias da MTF e alguns pontos que 

vão contra as premissas da economia neoclássica. Ng & Tseng (2008) definem o homo 

economicus da economia neoclássica como um indivíduo que maximiza sua utilidade dado os 

recursos finitos existentes dentro da sociedade. Porém, existem vários desdobramentos do 

homem econômico, sendo um deles, o homem comportamental. O homem comportamental é 

um homem que possui necessidades que vão além do objetivo financeiro. Simon (1956) prova 

matematicamente em seu trabalho “Rational Choice and the Structure of the Environment” que 

um indivíduo busca uma solução satisficing (que satisfaz e é suficiente ao mesmo tempo), ao 

invés de buscar uma solução ótima, quando se depara com um problema com múltiplas 

variáveis e metas. Ou seja, mesmo que todas as informações estejam disponíveis para o 

indivíduo, não necessariamente o tomador de decisão fará uma decisão racional levando à uma 

solução ótima.  

O homem comportamental dá início a um desdobramento no campo de finanças, conhecido 

como finanças comportamentais. Shefrin (2000) define finanças comportamentais como a 

aplicação da psicologia no comportamento financeiro dos agentes. Burton & Shah (2013), 

define finanças comportamentais como um subtópico da economia comportamental, onde o 

termo comportamental quer dizer que o comportamento dos indivíduos em uma economia é 

fundamentalmente diferente do que a teoria assume como verdade. Em outras palavras, os 

indivíduos não necessariamente tomam decisões racionais que maximizam suas funções 

utilidades.  

Em seu trabalho seminal, “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, Kahneman 

& Tversky (1979) sugerem que ao se tomar decisões sob risco, um indivíduo pode violar os 

axiomas da Teoria da Utilidade Esperada. O artigo é um dos mais importantes no campo das 

finanças comportamentais pois utiliza psicologia cognitiva para explicar várias divergências no 

processo de tomada de decisão que vão contra as teorias neo-clássicas. A Teoria do Prospecto, 

proposto pelos autores, está baseada em três comportamentos observados: 

1) Sobrevalorização de eventos certos a eventos altamente prováveis, ainda que a escolha 

da alternativa altamente provável seja racionalmente melhor. Por exemplo, preferir 

ganhar R$ 9.000 com certeza do que ganhar R$ 10.000 com 95% de chance. Este 

comportamento é conhecido como Efeito Certeza; 
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2) Escolha depende nos ganhos e perdas relativos a um ponto de referência (normalmente 

o status quo); e 

3) Indivíduos são avessos à perda porque a sensação de perda sobressai à de ganho.  

A Teoria do Prospecto substitui a função utilidade da Teoria da Utilidade Esperada pela função 

de valor, onde o valor é definido pelos ganhos e perdas relativos a um ponto de referência. A 

função gera o seguinte gráfico: 

Figura 2 – Função de Valor 

 

O primeiro comportamento observado é demonstrado através da concavidade nos ganhos e 

convexidade nas perdas. O segundo comportamento observado é demonstrado através das 

mudanças no valor dependendo do ponto de referência no eixo X. O terceiro comportamento 

observado é demonstrado através da inclinação mais acentuada da função de valor na região 

das perdas do que na de ganhos, demonstrando que a sensação de perda é mais relevante que 

sensação de ganho.  

Shefrin (2000) divide finanças comportamentais em três grandes áreas:  

1) Viés Heurístico (heuristic-driven bias) – heurística é a arte de descobrir processos, 

usualmente por tentativa e erro. Indivíduos generalizam e criam regras de bolso, no 

processo de tentativa e erro, que podem ser imperfeitos e levam a erros. Alguns 

exemplos são: 

a. Representatividade (representativeness) – julgamento baseado em estereótipos, 

por exemplo, se uma ação performou bem nos últimos anos ela continuará 

performando bem. Porém, um estudo de Bondt (1992) revela que projeções de 

longo prazo feitas por analistas tendem a ser viesadas na direção do sucesso 

recente; 
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b. Excesso de Confiança (overconfidence) – indivíduos confiam demasiadamente 

na sua capacidade de tomar decisões que terão resultados melhor que a média 

do mercado; e 

c. Ancoragem (anchoring) – investidores utilizam um valor arbitrário como ponto 

de referência para decisões de compra e venda. 

2) Dependência da Forma (frame dependence) – a tomada de decisão de um indivíduo 

depende da forma como o problema é apresentado. Alguns exemplos são: 

a. Arrependimento (regret) – a sensação de ser responsável pela perda faz com que 

investidores tomem decisões que minimizem possíveis arrependimentos futuros. 

Em uma entrevista para Zweig da revista Money de Janeiro de 1998, Harry 

Markowitz, o autor da TMP, revela sua decisão “não racional”: 

“I should have computed the historical covariance of the asset classes and 

drawn an efficient frontier. Instead I visualized my grief if the stock market went 

way up and I wasn’t in it – or if it went way down and I was completely in it. My 

intention was to minimize my future regret, so I split my [pension scheme] 

contributions 50/50 between bonds [risk-free assets] and equities [risky 

assets].”; e 

b. Ilusão Inflacionária (money illusion) – a forma como indivíduos contabilizam 

seus ganhos também afetam suas tomadas de decisão. Geralmente, são mais 

influenciados pelos valores/ganhos/retornos nominais do que reais.  

3) Ineficiência do Mercado (inefficient prices) – o Viés Heurístico e a Dependência da 

Forma podem causar a ineficiência do mercado, fazendo com que o preço atual do ativo 

seja diferente do seu valor fundamental/preço justo. 
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2.3. COMPORTAMENTO MANADA (HERDING EFFECT) 

Os primeiros estudos sobre comportamento manada foram feitos por Banerjee (1992), 

Bikhchandani et al. (1992) e Welch (1992). Os autores afirmam que após um número 

significante de investidores escolherem o mesmo comportamento, outros começam a ignorar as 

suas próprias crenças e passam a imitar seus antecessores, desencadeando uma sequência de 

decisões similares. Babalos et al. (2015) define o comportamento manada como um movimento 

sincronizado dos preços dos ativos em uma forma exuberante e irracional que não é justificado 

pelos seus valores fundamentais. Bikhchandani & Sharma (2000) descrevem o comportamento 

manada como o ato de um investidor copiar o comportamento de outros investidores. 

Há diversos motivos que levam um indivíduo a apresentar este comportamento: i) outros 

agentes podem saber mais sobre o retorno de um investimento e seus movimentos revelam esta 

informação; ii) incentivos/pacotes de remuneração beneficiam a imitação (aplicável somente a 

gestores de carteiras de terceiros); e iii) indivíduos podem apresentar uma preferência intrínseca 

pela conformidade.  

O comportamento manada pode aumentar a volatilidade no mercado devido à cascata 

informacional, que surge da seguinte sequência de eventos: Primeiramente, as ações dos 

investidores que decidem primeiro podem ser cruciais para determinar o modo como a maioria 

decidirá. Segundo, a decisão na qual os investidores migram pode estar incorreta. Por último, 

se tomarem a decisão errada, na chegada de novas informações, os investidores provavelmente 

reverterão a sua decisão migrando para a direção oposta, aumentando a volatilidade no mercado. 

Bikhchandani & Sharma (2000) separa o comportamento manada em duas vertentes: o 

comportamento manada hipotético (spurious herding) e o comportamento manada intencional 

(intentional herding). O primeiro gera um resultado eficiente, pois grupos que se deparam com 

problemas de decisão e informações similares, tomam decisões similares. Já no segundo, um 

grupo busca ativamente imitar a decisão de outro grupo. Assim, o comportamento manada 

espúrio não viola a MTF enquanto o comportamento manada intencional viola. Porém, os 

autores não conseguem definir uma metodologia para testar a existência de comportamento 

mandada, argumentando que é difícil medir, quantificar e afirmar os verdadeiros fundamentos 

deste comportamento.  
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Diversos estudos sobre comportamento manada foram realizados e, recentemente, autores 

como Philippas et al. (2013) e Babalos et al. (2015), categorizam a medida de comportamento 

manada em duas metodologias:  

i) a partir de dispersão de retornos como utilizado por Christie & Huang (1995) e 

Chang et al. (2000); e 

ii) a partir de dados transacionais, como utilizado por Lakonishok et al. (1992). 

Christie & Huang (1995) buscaram identificar o comportamento manada através do cross-

section standard deviation of returns (CSSD) ou Desvio Padrão Transversal dos Retornos. Os 

autores buscaram identificar comportamento manada no mercado acionário norte americano no 

período de 1962 a 1988. Não foram encontradas evidências de comportamento manada.  

Chang et al. (2000) buscaram identificar o comportamento manada através da extensão da 

metodologia desenvolvida por Christie & Huang (1995). Os autores propuseram uma nova 

abordagem para detectar o comportamento através de dispersões entre os retornos individuais 

dos ativos e o retorno médio do mercado. A metodologia foi testada para retornos de ações, 

entre 1963 e 1997, no mercado acionários de Estados Unidos, Hong Kong, Japão, Coréia do 

Sul e Taiwan. Não foram encontradas evidências de comportamento manada nos mercados 

acionários dos Estados Unidos e Hong Kong. Porém, foram encontradas fracas evidências de 

comportamento manada no Japão, Coréia do Sul e Taiwan. 

Lakonishok et al. (1992) desenvolveram uma metodologia com o objetivo de identificar as 

correlações nos padrões de negociações. No estudo, os autores buscaram identificar o 

comportamento manada nos retornos dos fundos de pensão norte-americanos de 1985 a 1989 e 

concluíram que não existia forte indícios de comportamento manada. Ao focar na quantidade 

de negociações realizada, a metodologia já foi criticada por desconsiderar o volume negociado 

e pela sua ineficiência em identificar padrões em negociações intertemporais. Assim, a 

eficiência desta metodologia para detecção do comportamento manada é colocada em xeque.  

A maioria das pesquisas sobre comportamento manada foram feitas em países desenvolvidos 

(Tabela 10 nos Anexos), onde não foram encontradas evidências da existência do mesmo. 

Existem poucas pesquisas feitas em mercados emergentes, onde a teoria sugere encontrar 

comportamento manada, pois normalmente o grau de governança corporativa é menor (menor 

requisito para divulgação de informação, normas contábeis menos rigorosas e pouca 

regulamentação) e há um maior custo para aquisição de informação nestes países. Economou 
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et al. (2011) argumentam que é mais provável encontrar comportamento manada nos mercados 

emergentes devido às seguintes características: sistema financeiro e estrutura regulatória 

subdesenvolvidos, dominância por um grupo limitado de investidores institucionais, exposição 

ao fluxo de capital internacional altamente volátil, baixa liquidez, mecanismos de mercados 

fracos e alta presença de investidores pequenos não sofisticados.  

No Brasil, já foram feitos alguns estudos sobre comportamento manada dos quais: Kutchukian 

(2010) encontrou indícios de comportamento manada entre diferentes grupos de investidores 

no mercado de fundos de investimentos no Brasil. Almeida (2011) não encontrou evidências de 

comportamento manada nos mercados acionários do Brasil, Argentina, Chile e México. 

Sanches (2013) encontrou indícios de comportamento manada no mercado brasileiro de ações. 

Por fim, Tariki (2014) encontrou fortes evidências de comportamento manada nos fundos de 

renda variável no Brasil.  
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2.4. FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NO BRASIL 

Os FIIs foram instituídos no Brasil em 25 de junho de 1993 com a publicação da Lei nº 8.668 

e são regulados pelas leis e instruções resumidas na Tabela 7 nos Anexos. Os principais termos 

e condições dos FIIs e suas cotas estão listadas nos Anexos na Tabela 8 e Tabela 9, 

resumidamente: 

• Tipos de Ativos para Investimento: empreendimentos imobiliários representados por 

quaisquer direitos reais sobre bens imóveis (ex.: escritórios, shoppings, logísticos e 

residenciais), títulos de renda fixa (ex. Certificados de Recebíveis Imobiliário (CRIs), 

Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs)) e renda 

variável (FIC de FIIs); 

• Tributação do FII: isenção de tributos como PIS, COFINS e imposto de renda 

(respeitado as condições de distribuir 95% do seu lucro pelo menos semestralmente e 

não investir mais de 25% do seu patrimônio em empreendimento imobiliário com 

pessoa a ele ligado) 

• Distribuição: devem distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos, 

apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral 

encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; 

• Tributação do Investidor: isento a cobrança de imposto de renda na distribuição dos 

rendimentos do FII para pessoa física, se e somente se, o fundo possuir no mínimo 50 

cotistas e o investidor pessoa física possuir menos de 10% do patrimônio total do fundo; 

e  

• Agentes: Administrador – que deve prover ao fundo: os seguintes serviços: i) 

manutenção de departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e 

acompanhamento de projetos imobiliários; ii) atividades de tesouraria, de controle e 

processamento dos títulos e valores mobiliários; iii) escrituração de cotas; iv) custódia 

de ativos financeiros; v) auditoria independente; e vi) gestão dos valores mobiliários 

integrantes da carteira do fundo. O Administrador pode contratar um Gestor e/ou um 

Consultor Imobiliário, para auxiliá-lo. 
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Em 2015, A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(ANBIMA) classificou os FIIs através de duas principais características. O primeiro  

categorizando por tipo de mandato e o segundo por tipo de gestão: 

 

Tabela 1 – Classificação de FIIs por Mandato 

MANDATO DESCRIÇÃO 

Desenvolvimento 

para renda 

Fundos que investem acima de dois terços do seu patrimônio líquido em 

desenvolvimento/incorporação de empreendimentos imobiliários em 

fase de projeto ou construção, para fins de geração de renda com 

locação ou arrendamento. 

Desenvolvimento 

para venda 

Fundos que investem acima de dois terços do seu patrimônio líquido em 

desenvolvimento de empreendimentos imobiliários em fase de projeto 

ou construção, para fins de alienação futura a terceiros. 

Renda 

Fundos que investem acima de dois terços do seu patrimônio líquido em 

empreendimentos imobiliários construídos, para fins de geração de 

renda com locação ou arrendamento. 

Títulos e valores 

mobiliários 

Fundos que investem acima de dois terços do seu patrimônio líquido em 

título e valores mobiliários como ações, cotas de sociedades, FIPs e 

FIDCs. 

Híbridos 
Fundos cuja estratégia de investimento não observa nenhuma 

concentração nas classificações anteriores. 

Fonte: Anbima 

 

Tabela 2 – Classificação de FIIs por Gestão 

GESTÃO DESCRIÇÃO 

Passiva 

Fundos que especificam em seus regulamentos o imóvel ou o conjunto 

de imóveis que comporá sua carteira de investimento ou aqueles que 

têm por objetivo acompanhar um indicador do setor. 

Ativa Todos os fundos que não seguem os critérios da gestão passiva. 

Fonte: Anbima 
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Analisando a composição da capitalização de mercado por classificação, nota-se que os FIIs de 

renda representam a maioria dos FIIs existente até o final de 2016: 

 

Figura 3 – Capitalização de Mercado dos FIIs por classificação (2016) 

 
 

 
Fonte: Uqbar – Anuário Uqbar com adaptações do autor para classificar conforme critério da ANBIMA 
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Exceto no ano de 2011, as pessoas físicas representaram a maioria dos investidores nas 

emissões de FIIs de 2010 e 2016: 

 

Figura 4 – Perfil dos Investidores de FIIs emitidos (2010-2016) 

Fonte: Uqbar – Anuários Uqbar  Elaboração: Autor 

Ferreira (2011) destaca três principais fatores que propiciam a expansão dos Fundos de 

Investimento Imobiliário  no Brasil: i) a estabilidade econômica pós-implementação do Plano 

Real e medidas de controle da inflação, ii) o aprimoramento das leis que regulam o setor 

imobiliário e iii) o aumento de investimentos externos no país. Estes três fatores fizeram crescer 

o interesse dos investidores pelo segmento imobiliário, principalmente no formato de 

participação indireta através dos FIIs. 

De acordo com Scolese et al. (2015), os FIIs ganharam popularidade pois possibilitam: i) o 

acesso do pequeno investidor ao mercado imobiliário pois este é um mercado que normalmente  

exige elevado desembolso de capital, ii) a diversificação do investimento através do portfólio 

diversificado de imóveis, iii) a blindagem do cotista de responder pessoalmente por qualquer 

obrigação legal ou contratual relativa aos imóveis, iv) o fracionamento do investimento, v) a 

isenção de tributos como PIS, COFINS e imposto de renda e vi) isenção de tributos sobre os 

rendimentos distribuídos para pessoas físicas.  
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Como pode-se observar na Figura 4 acima, as pessoas físicas possuem um maior interesse pelos 

FIIs dado a isenção de tributação sobre os rendimentos distribuídos. A popularidade entre as 

pessoas físicas requer atenção pois, conforme mencionado por Choi (2013), as decisões das 

pessoas físicas estão mais suscetíveis aos vieses cognitivos em comparação aos investidores 

institucionais. Esta afirmação parte do pressuposto de que as pessoas físicas possuem maiores 

barreiras para obterem novas informações confiáveis.  

Além dos pontos acima, a visão popular de que o investimento em cotas de FIIs é uma 

alternativa de investimento em renda fixa também trouxe mais investidores para este mercado. 

No artigo publicado por Scal e Araújo (2017) no jornal Valor Econômico, os autores descrevem 

que os investidores tendem a fazer esta confusão pois acreditam que: i) a condição da 

rentabilidade é conhecida e ii) existe um baixo risco de perda do valor investido.  Porém para 

provar que investir em FII não é igual a investir em renda fixa, os autores argumentam que: i) 

a condição de rentabilidade não é conhecida, pois existe o risco da rescisão antecipada e/ou as 

renegociações/revisional a partir do terceiro ano de contrato, e o investimento poderá sofrer 

variações inesperadas e ii) a percepção de baixo risco de perda do valor investido é distorcida 

pois o índice FipeZap de preços de imóveis anunciados triplicou de 1994 a 2014 e o retorno 

médio real dos imóveis auferidos para o mesmo período foi de apenas 6% ao ano.  
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A figura abaixo mostra o aumento da popularidade dos FIIs através da evolução do número de 

fundos e patrimônio líquido dos FIIs: 

Figura 5 – Evolução dos FIIs (Jan.2005 – Mai.2017) 

Fonte: Anbima  

Quando comparado à alternativa de aquisição de um ativo imobiliário, a estrutura de FII 

apresenta as seguintes vantagens: 

Tabela 3 – FII versus Imóvel 

Fator FII IMÓVEL 

Fiscal 
Sem tributação sobre rendimentos, 

quando aplicável 

Tributação sobre 

aluguéis 

Gestão 
Gestor experiente para maximizar 

resultados 

Normalmente feito pelo 

proprietário 

Custos de Transação 

Corretagem baixa (normalmente com 

valor fixo) para compra e venda de 

cotas 

Custos de transação 

altos incluindo 

diligência e ITBI 

Diversificação 

Se dá através do portfólio de imóveis 

construído pelo gestor  ou pelo cotista 

através de compra de cotas de outros 

FIIs 

Dificuldade de 

diversificação se tiver 

restrição de capital 
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Simplicidade 
Operação via home broker sem se 

preocupar com gestão 

Preocupação com 

escrituras, locação, 

vacância, etc. 

Liquidez 
Cotas do fundos podem ser negociadas 

na BM&F BOVESPA 

Venda depende de 

diversas variáveis 

Elaboração: Autor 

Como os FIIs são lastreados em empreendimentos imobiliários, é interessante observar a 

relação capitalização de mercado versus patrimônio líquido dos FIIs ao longo do tempo. Nota-

se que a relação está abaixo do 100% desde meados de 2014 até o final de 2016:  

Figura 6 – Histórico da Capitalização de Mercado sobre Patrimônio Líquido em %  

(Jan. 2003-Dez. 2016) 

 

 

Fonte: Uqbar – Anuário Uqbar 

 

Outro indicador importante para medir o desempenho dos FIIs é o Índice de Fundos de 

Investimento Imobiliário (IFIX). O IFIX é um índice resultado de uma carteira teórica de FIIs, 

calculado pela BM&F Bovespa, criada em Dezembro de 2010, com o objetivo de ser o 

indicador do desempenho médio das cotações dos fundos de investimento imobiliário 

negociados na BM&F Bovespa. As quatro principais características do índice são:  

i) Os fundos de investimento imobiliário que compõem o índice são selecionados 

através de sua liquidez e sua participação ponderada pelo seu valor de mercado total; 

% 
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ii) Para um fundo ser incluído no índice, ele deve apresentar no mínimo 60% de 

participação em termos de presença no período de 12 meses; 

iii) Para fundos com menos de 12 meses de listagem, esses somente são elegíveis se 

tiverem mais de 6 meses de negociação e apresentarem, no mínimo, os mesmos 60% 

de presença; e 

iv) A participação de um fundo no índice não pode ser superior a 20%. 

 

Figura 7 – Histórico do IFIX (Dez. 2010 - Jun. 2017) 

Fonte: Economatica 

 

Assim, dado a crescente relevância e interesse dos investidores pelos FIIs e à existência de 

poucos estudos sobre comportamento manada nos mercados emergentes, existe claramente uma 

lacuna a ser preenchida, onde foi testada a existência ou não do comportamento manada no 

mercado brasileiro de FIIs. A hipótese testada é se o retorno dos FIIs no Brasil é influenciado 

pelo comportamento manada dos investidores. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. MÉTODO 

Foi aplicada uma abordagem quantitativa baseada em pesquisa de levantamento de banco de 

dados disponível no software Economatica. A amostra foi delimitada para analisar o retorno 

diário somente dos FIIs brasileiros ativos listados na BM&F Bovespa, que totalizam 108 fundos 

até dezembro de 2016 (Tabela 11 nos Anexos).  

O método utilizado neste trabalho foi aquele proposto por Chang et al. (2000), que deriva da 

metodologia inicialmente proposta por Christie & Huang (1995). As principais mudanças de 

conceito é que Chang et al. (2000):  

i) substituem o CSSD introduzido por Christie & Huang (1995) e utilizam o Cross 

Sectional Absolute Deviation of Returns (CSAD), ou Desvio Absoluto Transversal 

dos Retornos, como uma medida de dispersão dos retornos; e  

ii) demonstram que o CAPM assume que existe uma relação crescente e linear entre 

CSAD e retorno médio do mercado ( 𝑅𝑚 ). Assim os autores propuseram uma 

regressão que inclui um parâmetro adicional para capturar a não linearidade entre o 

CSAD e o 𝑅𝑚. 

O CSAD é calculado da seguinte forma: 

Equação 2 – Definição CSAD 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝑡 =
∑ |𝑅𝑖,𝑡−𝑅𝑚,𝑡|𝑁

𝑖=1

𝑁
 , sendo:               

 𝑅𝑚,𝑡 = retorno do mercado no período t                                                                        

 N = número de ativos no universo examinado 

Equação 3 –  𝑹𝒊,𝒕 

𝑅𝑖,𝑡 =  
𝑃𝑖,𝑡−𝑃𝑖,𝑡−1

𝑃𝑖,𝑡−1
  =  retorno do FII i no período t, sendo: 

 𝑃𝑖,𝑡 = valor do FII i no período t 

 𝑃𝑖,𝑡−1 = valor do FII i no período t-1, sendo t-1 a última cotação disponível anterior 

à t 
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É esperado que em períodos de comportamento manada, os investidores tendem a ignorar as 

informações disponíveis e seguir o consenso de mercado. Assim, os retornos dos ativos tendem 

a se concentrar próximo do retorno do portfólio de mercado, ou seja, há uma redução da 

dispersão transversal (capturada pelo CSAD). Em contraste, modelos racionais de precificação 

de ativos como o CAPM preveem um aumento na dispersão, pois cada ativo tem sua 

sensibilidade em relação ao retorno do portfólio de mercado. 

A regressão testada foi: 

Equação 4 – Regressão CSAD 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝑡 =  𝛼 + 𝛽1|𝑅𝑚,𝑡| + 𝛽2𝑅𝑚,𝑡
2 + 𝜀𝑡, sendo 

 |𝑅𝑚,𝑡| = valor absoluto do retorno do mercado no período t 

 𝑅𝑚,𝑡
2  = retorno do mercado ao quadrado no período t  

Tessaromatis & Thomas (2009) e Almeida (2011) sintetizam muito bem como interpretar a 

regressão: O CAPM assume que a dispersão dos retornos dos ativos está linearmente 

relacionada ao retorno de mercado. Assim, só existe o comportamento manada 

se o coeficiente do termo não linear 𝛽2 for negativo, indicando uma diminuição na dispersão 

e revelando que o CSAD pode estar aumentando em uma taxa decrescente (comportamento 

manada moderado) ou até diminuindo (comportamento manada severo). Caso o coeficiente do 

termo linear 𝛽1 é positivo e o coeficiente do termo não linear 𝛽2  é igual a 0, não há 

comportamento manada conforme CAPM. Caso o coeficiente do termo não linear 𝛽2 é positivo, 

indicando um aumento na dispersão, se corrobora também a tese de inexistência de 

comportamento manada. 

Este estudo busca investigar a existência do efeito manada nos FIIs brasileiros e existem duas 

características que podem influenciar no resultado da investigação: 

i) Perfil dos Investidores: a maioria dos investidores dos FIIs brasileiros são pessoas 

físicas e, de acordo com Choi (2013), as mesmas estão mais suscetíveis aos vieses 

cognitivos em comparação aos investidores institucionais; e 

ii) Economia: o Brasil é um país emergente e, de acordo com Economou et al. (2011), é 

mais provável encontrar comportamento manada nos mercados emergentes.  
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Assim, temos a primeira hipótese a ser testada no trabalho:  

H1: O retorno dos FIIs no Brasil é influenciado pelo comportamento manada dos investidores. 

Assim, espera-se que  𝛽2 < 0 na Equação 4.  

Diversos autores, tais como Christie & Huang (1995), Chang et al. (2000) e Economou et al. 

(2011), apontaram a possibilidade da dispersão dos retornos se comportar diferentemente em 

mercados de alta e queda. Assim, o presente estudo também testou esta possibilidade 

adicionando dummies na Regressão CSAD: 

Equação 5 – Regressão CSAD com Alta e Queda 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝑡 =  𝛼 + 𝛽1|𝑅𝑚,𝑡| + 𝛽2𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛|𝑅𝑚,𝑡| + 𝛽3𝑅𝑚,𝑡
2 + 𝛽4𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛𝑅𝑚,𝑡

2 +  𝜀𝑡, sendo 

 |𝑅𝑚,𝑡| = valor absoluto do retorno do mercado no período t 

 𝑅𝑚,𝑡
2  = retorno do mercado ao quadrado no período t  

𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛 = varíavel dummy onde em dias com retorno de mercado negativo, o valor 

é igual a 1, e em dias com retorno de mercado positivo, o valor é igual a 0.  

Se o coeficiente do termo não linear 𝛽3 for negativo, existem evidências de comportamento 

manada. Se o coeficiente do termo não linear 𝛽4 for menor que o coeficiente do termo não linear  

𝛽3, o comportamento manada é mais pronunciado nos dias com retornos de mercado negativos . 

A Teoria do Prospecto de Kahneman & Tversky (1979) declara que os indivíduos são avessos 

à perda porque a sensação de perda sobressai à de ganho, assim, acredita-se que o 

comportamento manada é mais pronunciado durante o período de perdas. 

Neste contexto, surge a segunda hipótese:  

H2: O retorno dos FIIs no Brasil é influenciado pelo comportamento manada dos investidores 

e o efeito é mais pronunciado nos dias com retornos de mercado negativos. Assim, espera-se 

que  𝛽3 < 0 e 𝛽4 < 𝛽3 na Equação 5. 
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Como 𝑅𝑚,𝑡, Christie & Huang (1995) e Chang et al. (2000) sugerem utilizar o retorno médio 

transversal de N ativos no período t (𝑅𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡). Porém, além do retorno médio transversal, 

testaremos com outras duas variáveis: 

i) IFIX – pois o índice mede o desempenho médio das cotações dos fundos de 

investimento imobiliário negociados na BM&F Bovespa (𝑅𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡); e 

ii) IMOB – pois o índice mede o desempenho médio das cotações das ações de 

empresas dos setores de atividade imobiliária – construção civil, intermediação 

imobiliária e exploração de imóveis – negociadas no BM&F Bovespa  (𝑅𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡). O 

IMOB foi criado em Janeiro de 2008 e ações que compõem o índice são selecionadas 

por sua liquidez e ponderadas na carteira do índice de acordo com o número de ações 

disponíveis para negociação no mercado.  

Assim, como 𝑅𝑚,𝑡, temos as seguintes variáveis: 

 

Equação 6 – 𝑹𝑴é𝒅𝒊𝒂,𝒕 

𝑅𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡 =
∑ 𝑅𝑖,𝑡

𝑁
𝑖=1

𝑁
  = retorno médio transversal dos FIIs no período t                 

               

Equação 7 – 𝑹𝑰𝑭𝑰𝑿,𝒕 

𝑅𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡 =
𝑃𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡−𝑃𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡−1

𝑃𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡−1
  = retorno do IFIX no período t, sendo: 

 𝑃𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡 = valor do IFIX no período t 

 𝑃𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡−1  = valor do IFIX no período t-1, sendo t-1 a última cotação disponível 

anterior à t 
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Equação 8 – 𝑹𝑰𝑴𝑶𝑩,𝒕 

𝑅𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡 =
𝑃𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡−𝑃𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡−1

𝑃𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡−1
  = retorno do IMOB no período t, sendo:                               

 𝑃𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡 = valor do IMOB no período t 

 𝑃𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡−1 = valor do IMOB no período t-1, sendo t-1 a última cotação disponível 

anterior à t 

 

Em suma, foram testadas três regressões para cada hipótese: 

Para H1:  

 

Equação 9 – Regressão 𝑪𝑺𝑨𝑫𝑴é𝒅𝒊𝒂,𝒕 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡 =  𝛼 + 𝛽1|𝑅𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡| + 𝛽2𝑅𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡
2 + 𝜀𝑡 

                                                    

Equação 10 – Regressão 𝑪𝑺𝑨𝑫𝑰𝑭𝑰𝑿,𝒕 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡 =  𝛼 + 𝛽1|𝑅𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡| + 𝛽2𝑅𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡
2 +  𝜀𝑡 

                                                   

Equação 11 – Regressão 𝑪𝑺𝑨𝑫𝑰𝑴𝑶𝑩,𝒕 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡 =  𝛼 + 𝛽1|𝑅𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡| + 𝛽2𝑅𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡
2 +  𝜀𝑡 
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Para H2:  

 

Equação 12 – Regressão 𝑪𝑺𝑨𝑫𝑴é𝒅𝒊𝒂,𝒕 com Alta e Queda 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡 =  𝛼 + 𝛽1|𝑅𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡| + 𝛽2𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛|𝑅𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡| + 𝛽3𝑅𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡
2 + 𝛽4𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛𝑅𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡

2 + 𝜀𝑡 

  

Equação 13 – Regressão 𝑪𝑺𝑨𝑫𝑰𝑭𝑰𝑿,𝒕 com Alta e Queda 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡 =  𝛼 + 𝛽1|𝑅𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡| + 𝛽2𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛|𝑅𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡| + 𝛽3𝑅𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡
2 + 𝛽4𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛𝑅𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡

2 +  𝜀𝑡 

             

Equação 14 – Regressão 𝑪𝑺𝑨𝑫𝑰𝑴𝑶𝑩,𝒕 com Alta e Queda 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡 =  𝛼 + 𝛽1|𝑅𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡| + 𝛽2𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛|𝑅𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡| + 𝛽3𝑅𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡
2 + 𝛽4𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛𝑅𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡

2 +  𝜀𝑡  



41 

 

3.2. BASE DE DADOS 

Foram coletados: i) os preços de fechamento diário para 108 FIIs brasileiros ativos negociados 

no ambiente BM&F Bovespa (Tabela 11 nos Anexos), ii) índice IFIX diário e iii) índice IMOB 

diário no software Economatica.  

Para regressões com 𝐶𝑆𝐴𝐷𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡 , foram utilizados retornos diários de 02/01/2006 até 

29/12/2016. 

Para regressões com 𝐶𝑆𝐴𝐷𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡 , foram utilizados retornos diários de 03/01/2011 até 

29/12/2016. 

Para regressões com 𝐶𝑆𝐴𝐷𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡 , foram utilizados retornos diários de 03/01/2008 até 

29/12/2016.  
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3.3. ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

As análises computacionais deste trabalho foram conduzidas pelo software R – versão 3.4.0. 

O retorno do FII FPNG11 de 01/12/2016 foi retirado do banco de dados. Por se tratar de um FII 

de baixa liquidez, o valor era muito diferente dos demais. 

A tabela abaixo resume as estatísticas descritivas do CSAD e 𝑅𝑚,𝑡: 

 

Tabela 4 – Estatísticas Descritivas do CSAD e 𝑹𝒎,𝒕 

Variável Observações Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio-

padrão 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡 2719 0,0133 0,0111 0,0000 0,7007 0,0174 

𝑅𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡 2719 0,0016 0,0009 -0,0711 0,3566 0,0114 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡 1486 0,0118 0,0110 0,0045 0,3688 0,0098 

𝑅𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡 1486 0,0004 0,0005 -0,0486 0,0179 0,0042 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡 2228 0,0216 0,0173 0,0023 0,3789 0,0169 

𝑅𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡 2228 0,0000 0,0000 -0,1503 0,1945 0,0225 
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3.4. GRÁFICOS DE DISPERSÃO 

O presente estudo baseia-se na identificação do comportamento manada através da relação não 

linear entre as dispersões (CSAD) e os retornos de mercado. Assim, seguem abaixo os gráficos 

de dispersão que ilustram a relação entre as duas variáveis: 

 

Figura 8 – Gráfico de Dispersão para 𝑪𝑺𝑨𝑫𝑴é𝒅𝒊𝒂,𝒕 

 

             |𝑹𝑴é𝒅𝒊𝒂,𝒕| 
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Figura 9 – Gráfico de Dispersão para 𝑪𝑺𝑨𝑫𝑰𝑭𝑰𝑿,𝒕 

 

                |𝑹𝑰𝑭𝑰𝑿,𝒕| 

 

 

Figura 10 – Gráfico de Dispersão para 𝑪𝑺𝑨𝑫𝑰𝑴𝑶𝑩,𝒕 

 

                  |𝑹𝑰𝑴𝑶𝑩,𝒕| 
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Adicionalmente, foram feitos gráficos de dispersão dividindo a amostra em dias de alta e queda 

do retorno: 

Figura 11 – Gráfico de Dispersão de Alta e Queda para 𝑪𝑺𝑨𝑫𝑴é𝒅𝒊𝒂,𝒕

         |𝑹𝑴é𝒅𝒊𝒂,𝒕| 

 

Figura 12 – Gráfico de Dispersão de Alta e Queda para 𝑪𝑺𝑨𝑫𝑰𝑭𝑰𝑿,𝒕

 

          |𝑹𝑰𝑭𝑰𝑿,𝒕| 
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Figura 13 – Gráfico de Dispersão de Alta e Queda para 𝑪𝑺𝑨𝑫𝑰𝑴𝑶𝑩,𝒕

 

        |𝑹𝑰𝑴𝑶𝑩,𝒕| 

Fica evidente que existe uma relação linear para todos os casos, sugerindo que não há 

comportamento manada. Porém, os gráficos de dispersão só mostram a relação entre as duas 

variáveis e não apresentam evidências fortes para comprovar a existência ou não de  

comportamento manada. Assim, foram realizados testes estatísticos e seus resultados estão no 

próximo capítulo.  
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4. RESULTADOS 

A tabela abaixo apresenta os coeficientes apurados para as Equações 9, 10 e 11 para H1. 

Tabela 5 – Resultados da Regressão das Equações 9, 10 e 11 

Regressão 𝜶 𝜷𝟏 𝜷𝟐 R² Ajustado 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡 
0,007* 

(56,33) 

1,136* 

(72,53)  

2,372* 

(37,37)  
0,9126 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡 
0,0102* 

(25,412) 

0,5663* 

(4,431) 

-6,0166 

(-1,109) 
0,0191 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡 
0,0097* 

(27,392) 

0,7042* 

(28,592) 

1,6627* 

(6,458) 
0,6502 

           Número entre parênteses = Estatística T 

           * Estatisticamente significativo em 1% 

É possível avaliar a inexistência de comportamento manada para todas as regressões, 

rejeitando-se a H1. As regressões 𝐶𝑆𝐴𝐷𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡  e 𝐶𝑆𝐴𝐷𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡  , apresentaram 𝛽2 

estatisticamente significativo, porém o coeficiente é positivo. A regressão 𝐶𝑆𝐴𝐷𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡 , 

apresentou 𝛽2 negativo, porém não é estatisticamente significativo. 

A tabela abaixo apresenta os coeficientes apurados para as equações 12, 13 e 14 para H2. 

Tabela 6 – Resultados da Regressão das Equações 12, 13 e 14 

Regressão 𝜶 𝜷𝟏 𝜷𝟐 𝜷𝟑 𝜷𝟒 
R² 

Ajustado 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝑀é𝑑𝑖𝑎,𝑡com 

Alta e Queda 

0,0072* 

(54,805) 

1,1153* 

(64,444) 

-0,0991* 

(-2,586) 

2,4258* 

(36,258) 

4,8382* 

(4,666) 
0,9133 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝐼𝐹𝐼𝑋,𝑡 com 

Alta e Queda 

0,0104* 

(24,1477) 

0, 2199 

(0,9327) 

0,3822 

(1,7352) 

28,0466 

(1,2753) 

-36,0750 

(-1,6656) 
0,0199 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝐼𝑀𝑂𝐵,𝑡com 

Alta e Queda 

0,0097* 

(27,2183) 

0,6966* 

(24,9188) 

0,0173 

(0,5524) 

1,7235* 

(5,7130) 

-0,1493 

(-0,3363) 
0,6499 

  Número entre parênteses = Estatística T 

  * Estatisticamente significativo em 1% 



48 

 

É possível avaliar a inexistência de comportamento manada, mesmo dividindo a amostra em 

dias de alta e queda, pois todas as regressões apresentaram  𝛽3 > 0. Com a inexistência do 

comportamento manada, não há sentido em pesquisar se o efeito é mais pronunciado durante o 

período de perdas. Assim, a H2 também é rejeitada. 

Em suma, utilizando a metodologia proposta por Chang et al. (2000) e incluindo testes 

adicionais de: i) utilizar IFIX e IMOB como indicadores de retornos de mercado além do retorno 

médio transversal e ii) dividir a amostra em dias de alta e queda dos retornos de mercado, não 

foram encontradas evidências de comportamento manada nos FIIs do Brasil. O resultado do 

estudo vai contra a crença de que se encontrariam evidências de comportamento manada em 

mercados emergentes. 

A inexistência de comportamento manada em diferentes mercados, momentos de mercado e 

economias já foi apontado em diversos trabalhos (Tabela 10 nos Anexos) tais como as de: 

Christie & Huang (1995), Chang et al. (2000), Demirer & Kutan (2006), Henker et al. (2006), 

Chiang & Zheng (2010), Almeida (2011), Prosad et al. (2012), Lindhe (2012), Seetharam & 

Britten (2013) e Babalos et al. (2015).  

Motivos que possivelmente explicam a inexistência de comportamento manada no mercado 

brasileiro de FIIs incluem: 

i) Questões regulatórias / governança corporativa: 

a. Forte regulamentação que dita regras e padroniza a divulgação de informações; 

b. Fácil acesso à informação para acompanhamento do desempenho dos FIIs – 

demonstrações financeiras, relatórios do gestor, fatos relevantes, etc. publicados 

no site da CVM, BM&F Bovespa e Administrador/Gestor; e 

c. Administrador, gestor e consultor imobiliário com remuneração variável 

atrelada ao seu desempenho pode gerar maior alinhamento de interesse entres os 

agentes, diminuindo o custo de agência. Isso pode aumentar a tolerância do 

investidor à movimentos bruscos do mercado e permanecer com o papel, 

confiando no administrador/gestor, mesmo em períodos de baixo retorno ou de 

alta volatilidade. 

  



49 

 

ii) Características dos FIIs: 

a. A maioria dos FIIs no Brasil, seguindo o critério definido pela Anbima, são de 

Renda e Desenvolvimento para Renda. Estes papéis têm o objetivo de gerar 

rentabilidade no longo prazo, através do pagamento de dividendos e valorização 

futura do(s) imóvel(eis). Assim, é esperado que os investidores de FIIs de 

Renda/Desenvolvimento para Renda não entrem em um comportamento manada 

ao ver o preço oscilar no curto/médio prazo, pois os mesmos buscam a 

rentabilidade no longo prazo; e 

b. Baixa liquidez de diversos FIIs dificulta o processo de compra e venda, 

obrigando o investidor a permanecer, respectivamente, sem ou com o papel; e 

c. Inexistência da dominância do mercado por um grupo limitado de investidores 

institucionais. Alguns estudos (como os realizados por Grinblatt et al. (1995), 

Wermers (1999) Lobão & Serra (2002) e Tan et al. (2008)) apontaram que 

investidores institucionais tendem a exibir comportamento manada entre si, 

principalmente em mercados não maduros e com baixo acesso à informação. 

iii) Percepção errada do investidor: 

a. Os investidores acreditam que a compra de cota de FII é semelhante a um 

investimento em títulos de renda fixa com rentabilidade conhecida. Assim, 

existe uma propensão menor de um investidor imitar o comportamento de outros 

investidores; e 

b. FIIs são comercializados como uma alternativa à compra de um imóvel. Existe 

uma crença popular de que a compra de um imóvel é um porto seguro para o 

patrimônio pessoal. Assim, alguns investidores podem acreditar que o valor do 

imóvel/cota de FII se manterá/continuará subindo mesmo em diferentes 

momentos da economia e desencorajando o comportamento manada.  
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5. CONCLUSÕES  

O presente trabalho visou identificar a existência de comportamento manada no mercado 

brasileiro de fundos de investimento imobiliário por meio da análise da dispersão dos retornos, 

utilizando a metodologia proposta por Chang et al. (2000). A amostra investigada  consistiu nos 

retornos diários de 108 FIIs, observados em períodos distintos, utilizando três indicadores de 

retorno de mercado. Além disso, buscou-se identificar se o comportamento manada é diferente 

em momentos distintos de mercado (alta ou queda). 

O resultado da análise estatística confirma as suposições da análise dos gráficos de dispersão: 

não foram encontradas evidências de comportamento manada nos FIIs do Brasil, assim, tanto 

H1 quanto H2 são rejeitadas. O resultado é interessante pois vai contra as suposições de que:  

i) se encontrariam evidências de comportamento manada nos FIIs pois a maioria dos 

investidores são pessoas físicas e as mesmas estão mais suscetíveis aos vieses 

cognitivos quando comparados aos investidores institucionais; 

ii) existe maior chance de encontrar comportamento manada em países emergentes. Há 

outros estudos realizados em países emergentes que também não encontraram 

evidências de comportamento manada, utilizando a mesma metodologia do presente 

estudo: Demirer & Kutan (2006) – mercado acionário chinês, Almeida (2011) – 

mercados acionários latino-americanos, Prosad et al. (2012) – mercado acionário 

indiano e Seetharam & Britten (2013) – mercado acionário sul-africano; e 

iii) o comportamento manada é mais pronunciado durante o período de perdas porque a 

sensação de perda sobressai à de ganho. 

Esta descoberta é importante e positiva pois demonstra que os investidores do mercado 

brasileiro de FIIs se comportam conforme postulado a Moderna Teoria de Finanças. Assim, as 

autoridades ou órgãos competentes não precisam se preocupar com os potenciais desequilíbrios 

no mercado que o comportamento manada pode trazer.  
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Motivos que possivelmente explicam a inexistência de comportamento manada no mercado 

brasileiro de FIIs incluem:  

i) Questão regulatória / governança corporativa: forte regulamentação, fácil acesso à 

informação e remuneração variável dos administradores, gestores e/ou consultores 

imobiliários atrelada ao desempenho do fundo diminui o custo de agência; 

ii) Características dos FIIs: a maioria dos FIIs são os que a rentabilidade se dá no longo 

prazo através da renda e valorização do imóvel, baixa liquidez de diversos FIIs 

dificulta a conclusão de transações e inexistência da dominância do mercado por um 

grupo limitado de investidores institucionais que tendem a exibir comportamento 

manada entre si; e 

iii) Percepção errada do investidor: crença do investidor de que investir em FII é 

semelhante a investir em títulos de renda fixa e que comprar cota de FII é semelhante 

à compra de um imóvel, oferecendo um porto seguro para o patrimônio pessoal. 

Estas duas convicções podem ser fortes o suficiente para desencorajar o 

comportamento manada. 

Espera-se que o trabalho contribua do lado acadêmico gerando maior conhecimento sobre o 

tema no Brasil e no mercado de fundos de investimento imobiliário no contexto de um mercado 

emergente. Do lado profissional, a pesquisa poderá auxiliar os agentes do mercado de FIIs a 

entenderem melhor o comportamento dos investidores para desenhar estratégias de 

investimentos. A identificação do comportamento manada é importante, pois a estabilidade 

financeira pode ser ameaçada em períodos de mercado turbulento devido aos choques iniciais, 

sejam eles positivos ou negativos. 

Sugestões de aperfeiçoamento para este estudo incluem:  

i) utilização de outras metodologias para identificar o comportamento manada tais 

como: a partir da dispersão transversal dos betas dos ativos proposta por Hwang & 

Salmon (2001 e 2004) ou a partir de dados transacionais proposta por Lakonishok 

et al. (1992);  

ii) realização de testes adicionais  implementando ou efetuando cortes transversais na 

amostra para identificar os períodos com maior ou menor propensão para exibirem 

comportamento manada;  
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iii) criar/utilizar um indicador de liquidez e limitar a amostra somente aos FIIs mais 

líquidos; e/ou  

iv) incluir outras variáveis nas regressões. Por exemplo, com a evolução da tecnologia, 

o mercado financeiro é hoje globalmente integrado e sabe-se que o mercado 

financeiro americano tem um papel significativo no mercado global. Uma sugestão 

seria testar se o mercado brasileiro de FIIs exibe um comportamento manada em 

relação ao mercado americano de FIIs (US REITs).  
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7. ANEXOS 

Tabela 7 – Resumo das Leis / Instruções de FIIs  

 

Lei / Instrução Resumo 

Lei  nº 8.668/93 
dispõe sobre a constituição e o regime tributário dos 

FIIs e dá outras providências 

Instrução CVM nº 205 e 206/94 
dispõem sobre a constituição e o funcionamento dos 

FIIs e sobre as normas contábeis aplicáveis 

Lei nº 9.779/99 

dispõe sobre a tributação dos FIIs – isenção de 

tributos como PIS, COFINS e imposto de renda 

(respeitado as condições de distribuir 95% do seu 

lucro pelo menos semestralmente e não investir mais 

de 25% do seu patrimônio em empreendimento 

imobiliário com pessoa a ele ligado) 

Lei nº 11.033/04 

dispõe sobre a isenção de imposto de renda à 

remuneração de Certificado de Recebíveis 

Imobiliários (CRIs), Letras Hipotecárias (LHs) e 

Letras de Crédito Imobiliários (LCIs) para a pessoa 

física 

Lei nº 11.196/05 

dispõe sobre a isenção da cobrança de imposto de 

renda na distribuição dos rendimentos do FII para 

pessoa física 

Instrução CVM nº 472/08 

dispõe sobre a constituição, a administração, o 

funcionamento, a oferta pública de distribuição de 

cotas e a divulgação de informações dos FIIs e 

permite investimentos em títulos de base imobiliária 

Lei  nº 12.024/09 

isenta a tributação de imposto de renda na carteira 

dos FII para os seguintes ativos: CRI, LCI, LH e 

cotas de FII 

Instrução CVM nº 571/15 

alteração da ICVM nº 472/08, incluindo como  cada  

administrador  deve  calcular  a  sua  taxa  de 

administração para fundos não destinados 

exclusivamente a investidores qualificados cujas  

cotas  estejam admitidas  para  negociação  em  bolsa  

de  valores  ou  mercado  de balcão 
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Tabela 8 – Termos e Condições dos FIIs 

Descrição 

Comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição 

de valores mobiliários e destinados à aplicação em empreendimentos 

imobiliários. 

Forma e Registro 

Constituídos sob a forma de condomínio fechado, podem ter prazo de 

duração indeterminado. A constituição e funcionamento dos FII 

dependem de registro prévio na Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), que é concedido automaticamente mediante entrega de 

conjunto de documentos e informações. 

Tipos de Ativos 

Podem investir em empreendimentos imobiliários representados por 

quaisquer direitos reais sobre bens imóveis (ex.: escritórios, 

shoppings, logísticos e residenciais), títulos de renda fixa (ex.: CRIs, 

LCIs, Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs)) e renda variável (FIC de 

FIIs). 

Limites de 

Investimento 

(a) Fundos que invistam preponderantemente em valores mobiliários 

devem respeitar certos limites de aplicação por emissor e por 

modalidade de ativos financeiros. Não existem limites para 

investimentos em cotas de Fundos de Investimento em Participações 

(FIP), cotas de FII e CRIs. 

(b) de Distribuição: Deverão distribuir a seus cotistas, no mínimo, 

95,0% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com 

base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 

31 de dezembro de cada ano. 

Administração  

Compreende o conjunto de serviços relacionados ao funcionamento e 

à manutenção do fundo. Administradores de FII devem prover ao 

fundo, direta ou indiretamente, os seguintes serviços: (i) manutenção 

de departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e 

acompanhamento de projetos imobiliários; (ii) atividades de 

tesouraria, de controle e processamento dos títulos e valores 

mobiliários; (iii) escrituração de cotas; (iv) custódia de ativos 

financeiros; (v) auditoria independente; e (vi) gestão dos valores 

mobiliários integrantes da carteira do fundo. 

Administrador 

Somente podem ser administradores de FII as seguintes instituições: 

bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira de investimento ou 

carteira de crédito imobiliário, bancos de investimento, sociedades 

corretoras ou sociedades distribuidoras de valores mobiliários, 

sociedades de crédito imobiliário, caixas econômicas e companhias 

hipotecárias. 

O Administrador pode contratar um gestor e/ou um consultor 

imobiliário, para auxiliá-lo. 

Custódia 
Custódia dos ativos financeiros dos FII é necessária sempre que estes 

ativos representem mais que 5,0% do patrimônio líquido do fundo. 
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Tipo de 

Investidor 

Não existe limitação quanto ao tipo de investidor. Porém, é permitida 

a constituição de fundos destinadas exclusivamente a investidores 

qualificados, que podem contar com condições e características 

específicas. 

Fonte: Uqbar – Anuário Uqbar com alterações do autor 
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Tabela 9 – Características das Cotas dos FIIs 

Descrição Fração ideal de patrimônio do Emissor. 

Emissor 

Fundos de Investimento Imobiliário (FII), uma comunhão de recursos 

captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários e 

destinados à aplicação em (i) direitos reais sobre bens imóveis, (ii) 

títulos imobiliários de renda fixa, (iii) ações, debêntures, notas 

promissórias e outros valores mobiliários de emissores cujas 

atividades preponderantes sejam permitidas aos FII, (iv) ações de 

companhias de capital fechado ou sociedades limitadas cujo único 

propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FII, (v) 

certificados de potencial adicional de construção, (vi) Letras 

Imobiliárias Garantidas (LIG), e (vii) cotas de outros FII ou de 

Fundos de Investimento em Participações (FIP) e Fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) que tenham como 

política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos 

FII. Os FII são constituídos sob a forma de condomínio fechado e 

podem ter prazo de duração indeterminado. 

Forma e Registro Escritural e nominativa. 

Classe 

Classe única no caso de fundos para investidores em geral. Fundos 

destinados exclusivamente a investidores qualificados podem emitir 

cotas com direitos ou características especiais quanto: (i) à ordem de 

preferência no pagamento dos rendimentos periódicos, no reembolso 

de seu valor ou no pagamento do saldo de liquidação do fundo, e (ii) a 

fixação da taxa de administração e de performance. 

Série 

Emissão de cotas pode ser dividida em séries, com o fim específico de 

estabelecer, para cada série, datas diversas de integralização, sem 

prejuízo da igualdade dos demais direitos conferidos aos cotistas. 

Distribuição 

Oferta pública de cotas depende de prévio registro na CVM e deve ser 

realizada por instituições intermediárias integrantes do sistema de 

distribuição de valores mobiliários. Uma nova distribuição não pode 

ser iniciada antes de totalmente subscrita ou cancelada a anterior. 

Subscrição 

Subscrição parcial e cancelamento de saldo não colocado é permitido, 

desde que um montante mínimo a ser subscrito seja estipulado 

inicialmente e alcançado. 

Integralização 

Integralização pode ser à vista ou em prazo determinado no 

compromisso de investimento. Pode ser feita em dinheiro, imóveis, 

direitos relativos a imóveis e, no caso de fundos destinados 

exclusivamente a investidores qualificados, títulos e valores 

mobiliários. 
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Amortizações 

Cotas podem ser amortizadas: (i) em datas preestabelecidas no 

regulamento do fundo; ou (ii) em virtude de decisão da assembleia 

geral de cotistas. 

Resgate Não é permitido. 

Retorno Capital 

Investido 

Capital investido em cotas de FII é retornado através (i) da 

distribuição de resultados; (ii) da amortização das cotas; (iii) da venda 

das cotas no mercado secundário; ou (iv) da dissolução do fundo, com 

a venda dos seus ativos e a distribuição proporcional do patrimônio 

aos seus cotistas. 

Transferência 

As cotas podem ser transferidas mediante termo de cessão e 

transferência, assinado pelo cedente e pelo cessionário, e registrado 

em cartório de títulos e documentos, ou através de bolsa de valores ou 

entidade de mercado de balcão organizado onde as cotas do fundo 

forem registradas para negociação. 

Ambiente de 

Negociação 

BM&FBOVESPA (bolsa e balcão). 

Liquidação 

Financeira 

BM&FBOVESPA 

BM&FBOVESPA e CETIP 

Fonte: Uqbar – Anuário Uqbar 
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Tabela 10 – Lista de Estudos Similares 

Autor Foco do Estudo 

Encontradas 

Evidências de 

Comportamento 

Manada? 

Lakonishok et al. 

(1992) 
Fundos de Pensão dos Estados Unidos Sim, porém fracas 

Grinblatt et al. 

(1995) 
Fundos Mútuos dos Estados Unidos Sim, porém fracas 

Christie & Huang 

(1995) 
Mercado Acionário dos Estados Unidos Não 

Wermers (1999) Fundos Mútuos dos Estados Unidos Sim, porém fracas 

Chang et al. (2000) 
Mercado Acionário dos Estados Unidos, 

Hong Kong, Japão, Coréia do Sul e Taiwan 

Não nos Estados 

Unidos e Hong Kong 

Sim no Japão, Coréia 

do Sul e Taiwan 

Lobão & Serra 

(2002) 
Fundos Mútuos de Portugal Sim 

Hwang & Salmon 

(2004) 

Mercado Acionários dos Estados Unidos e 

Coréia do Sul 
Sim 

Demirer & Kutan 

(2006) 
Mercado Acionário da China Não 

Henker et al. (2006) Mercado Acionário da Austrália Não 

Tan et al. (2008) Mercado Acionário da China Sim 

Blasco & Ferreruela 

(2008) 
Mercado Acionário da Espanha Sim 

Kutchukian (2010) Fundos de Investimento do Brasil Sim 

Chiang & Zheng 

(2010) 

Mercado Acionário de 18 países divididos 

em Mercado Desenvolvido, Latino 

Americano e Asiático 

Sim, exceto nos 

Estados Unidos e 

América Latina 

Economou et al. 

(2011) 

Mercado Acionário da Grécia, Itália, 

Portugal e Espanha 
Sim 

Almeida (2011) 
Mercado Acionário do Brasil, Argentina, 

Chile e México 
Não 
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Fonte: Almeida (2011) e Autor 
  

Prosad et al. (2012) Mercado Acionário da Índia Não 

Lindhe (2012) 
Mercado Acionário da Dinamarca, 

Finlândia, Noruega e Suécia 

Sim, exceto na 

Finlândia 

Seetharam & Britten 

(2013) 
Mercado Acionário da África do Sul 

Não, exceto no 

mercado de queda 

Sanches (2013) Mercado Acionário do Brasil Sim 

Philippas et al. 

(2013) 

Fundos de Investimento Imobiliário dos 

Estados Unidos 
Sim 

Tariki (2014) Fundos de Renda Variável do Brasil Sim 

Babalos et al. (2015) 
Fundos de Investimento Imobiliário dos 

Estados Unidos 
Não 

Akinsomi et al. 

(2016) 

Fundos de Investimento Imobiliário da 

Turquia 
Sim 
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Tabela 11 – Lista de FIIs utilizados no estudo 

# FII # FII # FII # FII 

1 ABCP11 28 CXTL11 55 GWIR11 82 PRSN11B 

2 AEFI11 29 DOMC11 56 HCRI11 83 PRSV11 

3 AGCX11 30 DOVL11B 57 HGBS11 84 RBBV11 

4 ALMI11 31 DRIT11B 58 HGCR11 85 RBCB11 

5 ANCR11B 32 EDFO11B 59 HGJH11 86 RBDS11 

6 AQLL11 33 EDGA11 60 HGLG11 87 RBGS11 

7 ARFI11B 34 EURO11 61 HGRE11 88 RBRD11 

8 ATSA11B 35 FAED11 62 HTMX11 89 RBVO11 

9 BBFI11B 36 FAMB11B 63 JPPC11 90 RDES11 

10 BBPO11 37 FCFL11 64 JRDM11 91 REIT11B 

11 BBRC11 38 FEXC11 65 JSRE11 92 RNDP11 

12 BBVJ11 39 FFCI11 66 KNCR11 93 RNGO11 

13 BCFF11B 40 FIGS11 67 KNIP11 94 SAAG11 

14 BCIA11 41 FIIB11 68 KNRE11 95 SCPF11 

15 BCRI11 42 FIIP11B 69 KNRI11 96 SDIL11 

16 BMLC11B 43 FIVN11 70 LATR11B 97 SHPH11 

17 BNFS11 44 FIXX11 71 MAXR11 98 SPTW11 

18 BPFF11 45 FLMA11 72 MBRF11 99 TBOF11 

19 BRCR11 46 FLRP11 73 MFII11 100 TFOF11 

20 CARE11 47 FMOF11 74 MXRF11 101 THRA11 

21 CBOP11 48 FOFT11 75 NCHB11 102 TRNT11 

22 CEOC11 49 FPAB11 76 NSLU11 103 TRXL11 

23 CNES11 50 FPNG11 77 ONEF11 104 VLOL11 

24 CPTS11B 51 FTCE11B 78 PABY11 105 VRTA11 

25 CTXT11 52 FVBI11 79 PLRI11 106 WPLZ11B 

26 CXCE11B 53 FVPQ11 80 PORD11 107 XPCM11 

27 CXRI11 54 GRLV11 81 PQDP11 108 XTED11 

 


