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RESUMO 

 

 

O presente trabalho estuda o efeito Smart Money, inicialmente identificado por 

GRUBER (1996) e ZHENG (1999), na indústria de fundos brasileira no período de 

2001 a 2005. Buscou-se identificar se os fundos que apresentaram maior captação 

líquida em seguida performam melhor do que os fundos de menor captação líquida. 

O efeito Smart Money foi identificado nos fundos de ações mesmo após ter sido 

controlado pelo efeito momentum. Nos fundos multimercados com renda variável e 

nos fundos de renda fixa não foi possível identificar tal fenômeno. 
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ABSTRACT 

 

 

This work studies the Smart Money Effect, initially identified by GRUBER (1996) and 

ZHENG (1999), in the brazilian mutual fund industry in the period of 2001-2005. The 

objective was to verify if the funds with the highest net cash flows had a better 

performance in the following period than the funds with the lowest net cash flows. 

The Smart Money Effect was identified in stock funds, even after controlling by the 

stock return momentum phenomenon. In mixed funds and in fixed income funds it 

was not possible to identify such effect. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

Os fundos mútuos possuem enorme importância no setor de investimentos 

brasileiro. O presente trabalho examina se a captação dos fundos é de alguma forma 

um preditor de sua performance, fenômeno esse conhecido como efeito Smart 

Money e que foi primeiramente identificado por GRUBER (1996) e ZHENG (1999) 

 

 

1.1. Objetivos 

 

 

O trabalho tem como objetivo principal identificar o efeito Smart Money nos fundos 

de investimento do Brasil. Será examinada a robustez do efeito Smart Money 

documentado por  GRUBER (1996) e ZHENG (1999) em relação ao efeito 

momentum nos retornos dos ativos.  

 

A hipótese inicial é a de que consonante com trabalhos realizados no exterior, 

encontre-se o efeito Smart Money na indústria de fundos brasileira utilizando o 

modelo de três fatores de FAMA e FRENCH (1993), em especial nos fundos de 

ações.  Da mesma maneira que em SAPP e TIWARI (2004), espera-se que, ao se 

utilizar o modelo de quatro fatores de CARHART (1997) que inclui o fenômeno 

momentum, o efeito Smart Money não seja verificado, o que levaria à conclusão de 

que fenômeno do momentum nos retornos das ações é capaz de explicar o efeito 

Smart Money. Isso portanto refutaria a hipótese de que os investidores possuem 

uma habilidade superior de identificar os melhores gestores de fundos. 

 

Caso sejam encontrados retornos anormais positivos nos portfólios com maior 

captação líquida poderemos concluir que de alguma maneira os investidores aplicam 

seus recursos nos fundos que performam melhor no futuro. De maneira análoga se 

forem encontrados retornos anormais negativos nos portfólios com captação líquida 

negativa ou ainda no portfólio de menor captação líquida concluiremos que os 

investidores retiram seus recursos dos fundos que em seguida performam pior. 

 



 

 

Como objetivos secundários do trabalho podemos citar: 

 

(1) realizar um breve levantamento histórico da indústria de fundos de investimento 

no Brasil e no mundo, (2) efetuar uma revisão bibliográfica dos estudos realizados 

sobre Smart Money, (3) propor um modelo de avaliação de performance dos fundos 

de renda fixa no Brasil, e (4) tentar proporcionar evidências de possíveis explicações 

para sua existência.  

 

 

1.2. Justificativa 

 

 

Apesar da grande importância dos fundos de investimento no Brasil, representando 

mais de 30% do PIB em 2005 frente a pouco mais de 23% do PIB em 2000 

(ROSENHEK, 2001) esse estudo será o pioneiro sobre o efeito Smart Money no 

Brasil. 

 

O tema é importante para o desenvolvimento da indústria de fundos no Brasil, pois 

procura entender de maneira mais clara o que leva um investidor a aplicar seu 

capital em determinado fundo e, além disso, busca trazer evidências da capacidade 

de seleção, por parte dos investidores, dos melhores gestores de fundos. 

 

 

1.3. Resultados 

 

 

Foram encontrados indícios da existência do efeito Smart Money nos fundos de 

ações, bem como no conjunto da amostra analisada mesmo após se controlar para o 

efeito momentum. Para os fundos multimercados com renda variável e os fundos de 

renda fixa não foi possível identificar a presença do fenômeno estudado. 

 

Os modelos de FAMA e FRENCH (1993) e CARHART (1997) apresentaram alto 

poder explicativo para os portfólios de fundos de ações, sendo que o modelo de 

quatro fatores de CARHART (1993) mostrou-se superior ao de FAMA e FRENCH 



 

 

(1993). O modelo proposto para avaliação dos fundos de renda fixa mostrou-se 

razoavelmente adequado. Contudo, nenhum modelo foi capaz de explicar 

satisfatoriamente os retornos dos fundos multimercados com renda variável. 

 

 

1.4. Organização 

 

 

O presente trabalho está organizado da seguinte maneira. O capítulo dois traz um 

breve panorama da indústria de fundos mútuos de investimento no Brasil e no 

mundo. O capítulo três busca explicar com maiores detalhes o efeito Smart Money e 

analisar os trabalhos já produzidos na área. O capítulo 4 apresenta os dados e 

metodologia utilizados no trabalho. O capítulo 5 apresenta os resultados dos testes 

realizados. O capítulo 6 traz as conclusões e restrições ao estudo além de 

sugestões de pesquisas futuras, e ao final temos os anexos e as referências 

bibliográficas. 

 

 

2. O MERCADO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

 

Com o intuito de melhor caracterizar a indústria de fundos brasileira e comparar seu 

estágio de desenvolvimento com o resto da indústria mundial será apresentada uma 

breve descrição e o histórico de seu desenvolvimento. 

 

 

2.1. Indústria Mundial 

 

 

Os fundos de investimento surgiram no século XIX, sendo que o primeiro foi criado 

na Bélgica seguido pela Holanda, França e Inglaterra. Nos Estados Unidos, o 

primeiro fundo mútuo iniciou suas operações em 1924. No Brasil, o primeiro fundo 

surgiu em 1957, e em 1967 foi criada a Associação Nacional dos Bancos de 

Investimento (ANBID). 



 

 

 

A indústria mundial de fundos de investimento vem apresentando crescimento nos 

últimos anos. O gráfico 1 nos mostra que os ativos totais passaram de cerca de 

US$11,57 trilhões em 2002 para mais de U$16 trilhões no primeiro trimestre de 2005 

divididos em mais de 54 mil fundos.  
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Gráfico 1 - Evolução Trimestral dos Ativos dos Fundos no Mundo (US$ tri) 
Fonte ICI – Investment Company Institute 

 

 

A Tabela 1 mostra que os Estados Unidos lideram o ranking com U$8,04 trilhões de 

patrimônio líquido, seguidos de Luxemburgo com U$1,39 trilhão e França com 

U$1,37 trilhão. 

 

O Brasil ocupa a 13a posição com ativos da ordem de U$220,58 bilhões à frente de 

países desenvolvidos como Holanda, Bélgica e Suiça e de países emergentes com 

PIB próximo ao seu como México, Rússia, Coréia do Sul e India. 

 

 



 

 

Tabela 1 – Distribuição do volume investido nos fundos por país 

1 EUA 8.106.873 50,19% 8044 24,58%
2 Luxemburgo 1.396.131 8,64% 6855 20,95%
3 França 1.370.954 8,49% 7908 24,17%
4 Austrália 635.073 3,93% N/D N/D
5 Itália 511.733 3,17% 1142 3,49%
6 Reino Unido 492.726 3,05% 1710 5,23%
7 Irlanda 467.620 2,90% 2088 6,38%
8 Canadá 413.772 2,56% 1915 5,85%
9 Japão 399.462 2,47% 2552 7,80%

10 Hong Kong 343.638 2,13% 1013 3,10%
11 Espanha 317.538 1,97% 2559 7,82%
12 Alemanha 295.997 1,83% 1041 3,18%
13 Brasil 220.586 1,37% 2859 8,74%
14 Coréia do Sul 177.417 1,10% 6636 20,28%
15 Bélgica 118.373 0,73% 1281 3,91%
16 Suécia 107.064 0,66% 461 1,41%
17 Áustria 103.709 0,64% 840 2,57%
18 Suíca 94.407 0,58% 385 1,18%
19 Holanda 89.749 0,56% 542 1,66%
20 Taiwan 77.328 0,48% 445 1,36%
21 Dinamarca 64.799 a 0,40% 423 1,29%
22 África do Sul 54.006 0,33% 537 1,64%
23 Grécia 43.106 0,27% 262 0,80%
24 Finlándia 37.658 0,23% 280 0,86%
25 México 35.157 0,22% 411 1,26%
26 Índia 32.846 0,20% 394 1,20%
27 Portugal 30.514 0,19% 163 0,50%
28 Noruega 29.907 0,19% 406 1,24%
29 Turquia 18.112 0,11% 240 0,73%
30 Chile 12.588 0,08% 537 1,64%
31 Liechtenstein 12.543 0,08% 171 0,52%
32 Polonia 12.014 0,07% 130 0,40%
33 Nova Zelândia 11.171 0,07% 553 1,69%
34 Hungria 4.966 0,03% 97 0,30%
35 Rep. Tcheca 4.860 0,03% 53 0,16%
36 Argentina 2.355 0,01% 186 0,57%
37 Eslovaquia 2.168 0,01% 40 0,12%
38 Russia 1.347 0,01% 210 0,64%
39 Costa Rica 1.053 0,01% 115 0,35%
40 Filipinas 952 0,01% 24 0,07%
41 Romenia 159 0,00% 20 0,06%

16.152.431          100,00% 32721 100,00%TOTAL

Fundos Mútuos por País (1o Trimestre de 2005)

Posição País US$ milhões Participação Número de Fundos Participação

 
Fonte ICI – Investment Company Institute 
www.ici.org  
 

 

De acordo com o Gráfico 2 é possível observar que as Américas possuem acima de 

54% dos ativos totais investidos nos fundos de investimento. Isso deve-se ao 

enorme peso da indústria dos Estados Unidos que representa cerca de 50% do total 

mundial. Em seguida a Europa representa pouco menos de 35% dos ativos totais 

mundiais. Entretanto a participação não está concentrada em um único país como 



 

 

ocorre nas Américas. Por último vemos a Ásia/Pacífico com 10,38% sendo que a 

África apresenta participação insignificante no contexto mundial. 
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Gráfico 2 – Distribuição dos Ativos Totais por Continente (março 2005) 
Fonte: ICI – Investment Company Institute 

 

 

No que se refere a estatísticas como ativos totais per capita e participação no PIB, 

podemos ver da Tabela 2 que Luxemburgo apresenta-se como exceção dentre os 

primeiros colocados, pois apesar de possuir PIB e população baixos é o segundo 

colocado em ativos totais. Isso deve-se à sua estrutura tributária favorável que é 

capaz de atrair grandes somas dos recursos mundiais. 

 

Os Estados Unidos estão bem colocados tanto no quesito patrimônio líquido dos 

fundos em relação ao PIB (65,2%) como na relação patrimônio líquido por habitante 

(US$27.413) ficando atrás somente de Luxemburgo, Irlanda e Austrália. 

 

O Brasil por sua vez está numa posição intermediária apresentando a relação 

PL/PIB de 30,1% (10a posição) à frente de países como Japão (8,3%), Alemanha 

(10,2%) e Itália (27,9%) e PL per capita de US$1.185,00  (27a posição) superior ao 

valor de países como Rússia (US$ 9,00), Índia (US$ 30,00) e México (US$ 331,00). 



 

 

Tabela 2 – Dados Descritivos dos Fundos Mútuos 

1 EUA 12.438.873 295.734.134         65,2% 27.413                 
2 Japão 4.799.061 127.417.244         8,3% 3.135                   
3 Alemanha 2.906.658 82.431.390          10,2% 3.591                   
4 Reino Unido 2.295.039 60.441.457          21,5% 8.152                   
5 França 2.216.273 60.656.178          61,9% 22.602                 
6 Itália 1.836.407 58.103.033          27,9% 8.807                   
7 Espanha 1.120.312 40.341.462          28,3% 7.871                   
8 Canadá 1.098.446 32.805.041          37,7% 12.613                 
9 Russia 755.437 143.420.309         0,2% 9                           

10 Índia 749.443 1.080.264.388      4,4% 30                         
11 Brasil 732.078 186.112.794         30,1% 1.185                   
12 Coréia do Sul 720.772 48.422.644          24,6% 3.664                   
13 México 714.530 106.202.903         4,9% 331                      
14 Austrália 692.436 20.090.437          91,7% 31.611                 
15 Holanda 629.391 16.407.491          14,3% 5.470                   
16 Bélgica 387.840 10.364.388          30,5% 11.421                 
17 Suíca 384.642 7.489.370            24,5% 12.605                 
18 Suécia 383.816 9.001.774            27,9% 11.894                 
19 Taiwan 345.105 22.894.384          22,4% 3.378                   
20 Turquia 340.263 69.660.559          5,3% 260                      
21 Áustria 318.343 8.184.691            32,6% 12.671                 
22 Polonia 312.257 38.635.144          3,8% 311                      
23 Noruega 285.604 4.593.041            10,5% 6.511                   
24 Dinamarca 265.934 5.432.335            24,4% 11.928                 
25 Grécia 230.684 10.668.354          18,7% 4.041                   
26 África do Sul 226.486 44.344.136          23,8% 1.218                   
27 Irlanda 206.467 4.015.676            226,5% 116.449              
28 Finlándia 204.385 5.223.442            18,4% 7.209                   
29 Portugal 185.091 10.566.212          16,5% 2.888                   
30 Hong Kong 172.932 6.898.686            198,7% 49.812                 
31 Argentina 172.123 39.537.943          1,4% 60                         
32 Rep. Tcheca 125.709 10.241.138          3,9% 475                      
33 Nova Zelândia 107.670 4.035.461            10,4% 2.768                   
34 Hungria 107.144 10.006.835          4,6% 496                      
35 Chile 101.526 15.980.912          12,4% 788                      
36 Filipinas 92.586 87.857.473          1,0% 11                         
37 Romenia 79.848 22.329.977          0,2% 7                           
38 Eslovaquia 50.323 5.431.363            4,3% 399                      
39 Luxemburgo 35.620 468.571               3919,5% 2.979.551           
40 Costa Rica 19.558 4.016.173            5,4% 262                      

Posição País PIB (US$ mi) 1 População 2 PL/PIB
PL/Habitante 

(US$)

 
Fontes: (1) Fundo Monetário Internacional (FMI) Base de dados mundial de economia Abril 2005 

(2) U.S. Census Bureau International Database and The World Factbook 2005. 

ICI - Investment Company Institute 

 

 

2.2. Indústria Brasileira 

 

 

A indústria de fundos de investimento brasileira vem apresentando grande 

crescimento desde a década de 70. A Tabela 3 mostra que em dezembro de 1972 

os ativos totais somavam pouco mais de R$ 7 bilhões distribuídos por 88 fundos. Já 

em setembro de 2005 os ativos chegavam a mais de R$683 bilhões em 2.755 



 

 

fundos. Pode-se notar que esse crescimento não se deu de forma constante, 

alternando períodos de forte crescimento com épocas de retração acentuada. 

 

 

Tabela 3 – Evolução Anual da Indústria de Fundos Brasileira 

Em R$ milhões 
correntes (1)

Em R$ milhões 
constantes (2)

Em moeda 
corrente

Em moeda 
constante

Dez - 72 7.075,05 88 88
Dez - 73 6.484,08 -8,35 89
Dez - 74 5.348,52 -17,51 92
Dez - 75 5.864,02 9,64 91
Dez - 76 6.306,16 7,54 82
Dez - 77 7.885,49 25,04 75
Dez - 78 7.587,75 -3,78 71
Dez - 79 8.331,49 9,8 71
Dez - 80 5.955,07 -28,52 69
Dez - 81 6.058,99 1,74 72
Dez - 82 6.653,96 9,82 72
Dez - 83 10.457,86 57,17 71
Dez - 84 16.787,89 60,53 68
Dez - 85 30.851,75 83,77 128
Dez - 86 21.839,94 -29,21 199
Dez - 87 31.697,52 45,14 261
Dez - 88 63.467,49 100,23 200
Dez - 89 114.111,12 79,79 283
Dez - 90 33.503,27 -70,64 184
Dez - 91 63.386,67 89,2 84
Dez - 92 86.753,28 36,86 93
Dez - 93 105.072,73 21,12 91
Dez - 94 46.021,74            140.408,37 33,63 802
Dez - 95 61.886,65            164.498,90 34,47 17,16 939
Dez - 96 115.907,96          281.781,21 87,29 71,3 1301
Dez - 97 128.825,31          291.385,88 11,14 3,41 1714
Dez - 98 146.962,96          326.843,24 14,08 12,17 1748
Dez - 99 220.936,81          409.536,57 50,34 25,3 1931
Dez - 00 297.104,31          501.539,64 34,47 22,47 2295
Dez - 01 344.413,38          526.696,19 15,92 5,02 2524
Dez - 02 344.483,05          416.739,15 0,02 -20,88 2817
Dez - 03 497.235,55          558.665,83 44,34 34,06 2841
Dez - 04 591.488,19          592.636,72 18,96 6,08 2921
Dez - 05 683.197,29          683.197,29 15,50 15,28 2755

PL Variação % do PL
Período

Número de 
Fundos

 
Fonte: Anbid - Evolução do Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento no Brasil 

(1) Em moeda corrente da data 

(2) Em moeda constante do último mês, deflacionado pelo IGP 

 

 

Um dos motivos para o crescimento da indústria de fundos foi seu próprio 

desenvolvimento institucional. Novas categorias de fundos foram criadas para 

acompanhar a evolução do setor financeiro brasileiro.  Os antigos fundos de ações e 



 

 

os fundos 157 foram substituídos por novas classes de fundos mais específicas e 

mais complexas (vide Anexo A). 

 

Podemos ver na Tabela 4 que a indústria de fundos era composta, entre 1972 e 

1983, apenas por fundos de ações, sendo que somente em 1984 surgiram os 

primeiros fundos de renda fixa. A partir daí grande parte do mercado de fundos de 

investimento voltou-se para esse setor, atingindo 96,81% do total em 1992. Desde 

essa época surgiram novos tipos de fundos que receberam parte do fluxo de 

investimento. Entretanto, é possível notar uma preferência pelos fundos de renda 

fixa e aqueles atrelados ao CDI devido aos seus altos retornos históricos e a uma 

menor volatilidade quando comparados a fundos de renda variável. 

 
 



 

 

Tabela 4 – Distribuição Anual dos Recurso Aplicados em Fundos de 

Investimento no Brasil por Tipo de Fundo 

Período
Curto 
Prazo Refer. DI

Renda 
Fixa Mistos Cambial Ações

Previdên
cia

Privatiza
ção Outros

PL Total 
em R$ 

milhões 
constantes

dez/72 - - - - - 100 - - - 7.075,05
dez/73 - - - - - 100 - - - 6.484,08
dez/74 - - - - - 100 - - - 5.348,52
dez/75 - - - - - 100 - - - 5.864,02
dez/76 - - - - - 100 - - - 6.306,16
dez/77 - - - - - 100 - - - 7.885,49
dez/78 - - - - - 100 - - - 7.587,75
dez/79 - - - - - 100 - - - 8.331,49
dez/80 - - - - - 100 - - - 5.955,07
dez/81 - - - - - 100 - - - 6.058,99
dez/82 - - - - - 100 - - - 6.653,96
dez/83 - - - - - 100 - - - 10.457,86
dez/84 - - 47,58 - - 52,42 - - - 16.787,89
dez/85 - - 53,64 - - 46,36 - - - 30.851,75
dez/86 - - 31,52 - - 68,48 - - - 21.839,94
dez/87 - - 86,8 - - 13,2 - - - 31.697,52
dez/88 - - 92,58 - - 7,42 - - - 63.467,49
dez/89 - - 95,35 - - 4,65 - - - 114.111,12
dez/90 - - 95,96 - - 4,04 - - - 33.503,27
dez/91 - - 95,7 - - 4,3 - - - 63.386,67
dez/92 - - 96,81 - - 3,19 - - - 86.753,28
dez/93 - - 91,19 - - 8,81 - - - 105.072,73
dez/94 - - 92,7 - - 7,24 - - 0,06 140.408,37
dez/95 - - 83,45 13,24 0,37 2,77 - - 0,17 164.498,90
dez/96 - - 83,55 11,18 1,22 3,89 - - 0,16 281.781,21
dez/97 - - 79,9 7,82 0,79 11,23 - - 0,27 291.385,88
dez/98 - 27,62 56,42 6,01 0,82 8,53 0,1 - 0,51 326.843,24
dez/99 - 33,61 50,36 5,47 1,1 9,01 0,36 - 0,09 409.536,57
dez/00 - 30,46 55,2 4,16 1,19 7,28 0,78 0,84 0,1 501.539,64
dez/01 - 29,34 37,42 22,46 2,12 6,41 1,44 0,72 0,08 526.696,19
dez/02 - 25,41 33,97 26,64 1,73 7,84 2,98 1,33 0,1 416.739,15
dez/03 2,82 19,57 34,7 28,55 1,36 6,95 4,48 1,29 0,29 558.665,83
dez/04 3,77 18,67 31,3 29,67 0,81 7,27 6,03 1,31 1,18 592.636,72
set/05 3,2 21,44 40,72 17,85 0,33 6,7 6,79 1,54 1,42 683.197,29  

Fonte: Anbid - Evolução do Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento no Brasil 

 

 

Essa tendência de privilegiar a renda fixa é bastante particular do mercado brasileiro, 

pois ao observarmos o gráfico 3 podemos ver que no resto do mundo os fundos de 

ações recebem cerca de 42% dos investimentos enquanto os fundos de renda fixa 

apenas 24%. 
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Gráfico 3 – Distribuição de Fundos no Mundo por Tipo de Fundo (março 2005) 
Fonte: ICI – Investment Company Institute 

 

 

3. O EFEITO SMART MONEY 

 

 

Este capítulo busca explicar com maior grau de detalhes o que vem a ser o efeito 

estudado, além de realizar uma revisão bibliográfica dos trabalhos produzidos sobre 

o efeito Smart Money no mundo. Devido às pesquisas sobre o assunto serem 

recentes, o tema vem despertando crescente interesse no meio acadêmico. Tal fato 

pode ser verificado pelo maior número de trabalhos publicados em periódicos de 

primeira linha. 

 

 

3.1. Introdução 

 

 

O efeito Smart Money inicialmente documentado por GRUBER (1996) e ZHENG 

(1999) reflete o fato de  que os investidores em conjunto aparentemente investem 



 

 

em fundos que em seguida performam melhor do que os fundos preteridos pelos 

investidores. Uma possível explicação para tal fenômeno é a de que os investidores 

teriam a capacidade de escolher os melhores gestores de fundos. 

 

Em outras palavras, o efeito Smart Money descoberto por GRUBER (1996), mostrou 

que os investidores são espertos ex ante, ou seja, eles movem seus recursos para 

os fundos que terão melhor performance no futuro. 

 

GRUBER (1996) afirma que sua descoberta poderia solucionar um dos grandes 

enigmas da literatura de investimentos. “Por que os investidores colocam dinheiro 

em fundos geridos ativamente quando suas performances, na média, têm sido 

inferiores aos fundos passivos de benchmark?”, uma vez que o efeito Smart Money 

sugere que os investidores conseguem identificar os melhores fundos. 

 

GRUBER (1996), utilizando uma amostra de 279 fundos de ações dos Estados 

Unidos entre 1985 e 1994, mostrou que o retorno ajustado ao risco dos fundos com 

captação líquida positiva é maior do que o retorno para a média de todos os fundos. 

O trabalho subseqüente de ZHENG (1999), analisou os fundos de ações nos 

Estados Unidos entre 1970 e 1993, sendo a amostra composta por 1.826 fundos 

(média de 478 fundos ativos por mês). Seu trabalho mostra que a performance de 

fundos que possuem fluxo de caixa positivo é significativamente maior do que 

aqueles com fluxo de caixa negativo. 

 

JAIN e WU (2000) examinaram 294 fundos que foram anunciados nas revistas 

Barron´s ou Money entre 1994 e 1996, e chegaram a conclusões distintas sobre a 

habilidade dos investidores na escolha dos fundos. Eles concluiram que os fundos 

que fizeram mais propaganda atraíram mais recursos do que fundos similares que 

não fizeram propaganda. Isso ocorreu apesar do fato de que os comerciais dos 

fundos não continham qualquer sinal de performance futura. 

 

No que diz respeito à influência do fator tamanho ZHENG (1999) encontra 

evidências de que os pequenos fundos obtêm melhores performances, o que sugere 

que o Smart Money deve estar seguindo os fundos pequenos. SAWICKI e FINN 

(2002) encontram evidências da existência de um Smart Money size effect. Em 



 

 

outras palavras, os fundos menores apresentaram o efeito Smart Money e já os 

fundos considerados grandes em sua amostra não o apresentaram. 

 

WERMERS (2003), tendo como amostra todos os fundos de ações dos Estados 

Unidos entre 1975 e 1994, investiga o comportamento dos gestores e dos 

investidores nos Estados Unidos e chega à conclusão de que os retornos dos fundos 

mútuos persistem de forma sistemática. O trabalho mostra ainda que tanto o 

comportamento do gestor como o comportamento do investidor são primordiais na 

explicação dessa persistência. As pessoas investem fortemente nos fundos 

vencedores no último ano, e os gestores desses fundos investem esses novos 

recursos em ações de momentum para continuar a superar os outros fundos por 

pelo menos dois anos posteriores ao ranqueamento. De forma contrária, os gestores 

dos fundos perdedores são relutantes em vender suas ações perdedoras para 

financiar a compra de novas ações de momentum. Por isso, o efeito momentum 

continua a separar os gestores vencedores e perdedores por um período de tempo 

maior do que o indicado em estudos anteriores. 

 

Algumas das conclusões de WERMERS (2003) corroboram os achados de SIRRI e 

TUFANO (1998) de que os investidores procuram avidamente por fundos 

vencedores, porém não são muito ágeis ao abandonar fundos perdedores. 

 

SAPP e TIWARI (2004), utilizando o modelo de quatro fatores de CARHART (1997), 

refutam os argumentos de GRUBER (1996) e ZHENG (1999) de que o efeito Smart 

Money reflete uma habilidade superior dos investidores de fundos mútuos em 

escolher aqueles que possuirão performance superior. Os autores, usando uma 

amostra de 5.882 fundos de ações dos Estados Unidos entre 1970 e 2000, mostram 

que o efeito Smart Money é explicado pelo fenômeno de momentum documentado 

por JEGADESH e TITMAN (1993).  

 

O efeito ou fenômeno momentum nada mais é do que a constatação de que os 

ativos que tiveram melhor performance no passado tendem a manter essa boa 

performance no curto prazo e os que tiveram pior performance tendem a manter 

esse mau resultado. Maiores detalhes do efeito momentum serão apresentados no 

decorrer do trabalho. 



 

 

 

CARHART (1997) demonstra que o momentum é um importante fator comum na 

explicação dos retornos das ações. Além disso, ele mostra que as evidências 

existentes de persistência na performance de fundos mútuos não é robusta ao fator 

momentum. A questão que o trabalho de SAPP e TIWARI (2004) busca responder é 

se o efeito Smart Money ocorre devido à informações específicas dos fundos como 

sugerem GRUBER (1996) e ZHENG (1999) – o que levaria a crer que os 

investidores possuem uma capacidade superior em identificar os bons gestores – ou 

se pode ser explicado pela exposição ao efeito momentum. Caso os investidores 

apenas seguissem a performance passada, os fundos que possuissem alta 

concentração de ações com altos retornos no passado recente receberiam, na 

média, um maior fluxo de caixa pois estariam se beneficiando mais dos efeitos do 

momentum nos retornos. Isso levaria a crer na existência do efeito Smart Money, 

mesmo sem existir qualquer habilidade por parte dos investidores em selecionar 

gestores superiores de fundos. 

 

SAPP e TIWARI (2004) demonstram que os investidores preferem os fundos com 

uma alta exposição ao efeito momentum, e concluem que não há como confirmar a 

habilidade superior de seleção de fundos. Eles demonstram que os investidores 

buscam os fundos que obtiveram melhores performances no passado recente, e que 

devido à exposição ao efeito momentum surge o efeito Smart Money. Portanto, é um 

fator comum nos retornos dos ativos, ao invés de uma habilidade de seleção 

superior dos investidores, que explica a aparente performance favorável dos fundos 

com fluxo de caixa positivo. 

 

GRUBER (1996), utilizando o modelo de três fatores de FAMA e FRENCH (1993) 

chegou à conclusão de que o portfólio de fundos com fluxo de caixa positivo 

apresentou retornos superiores à média dos fundos. De maneira análoga, ZHENG 

(1999) observou que o portfólio de fluxo de caixa positivo obteve retornos 

significantemente superiores aos do portfólio de fluxo de caixa negativo. A autora 

ainda simulou uma estratégia de estar comprado no portfólio de fluxo de caixa 

positivo (long) e estar vendido no portfólio de fluxo de caixa negativo (short), obtendo 

lucros anormais e significantes. 

 



 

 

SAPP e TIWARI (2004) utilizam uma metodologia diferente das usadas nos 

trabalhos anteriores. Eles incluem o efeito momentum descoberto por JEGADEESH 

e TITMAN (1993) e realizam seus testes com o modelo de quatro fatores de 

CARHART (1997). Ao controlarem os retornos dos portfólios de fundos com fluxo de 

caixa positivo e negativo pelo efeito momentum,  eles não observaram o efeito Smart 

Money . 

 

Apesar de todos os estudos realizados no mercado norte-americano, e das diversas 

evidências da existência do efeito Smart Money, a fonte de tal efeito segue 

desconhecida. “O efeito Smart Money captura um talento do gestor na escolha dos 

ativos, ou é apenas uma decorrência natural do efeito momentum?” (WERMERS, 

2003, p 01). 

 

Entretanto, existem estudos que além de refutar a idéia da existência de um efeito 

Smart Money trazem ainda evidências de um efeito Dumb Money, ou seja, os fundos 

que receberam maior fluxo de dinheiro obtiveram performance inferior àqueles de 

menor fluxo. TEO e WOO (2001), analisaram todos os fundos de ações dos Estados 

Unidos entre 1984 e 1999. Eles separaram os fundos de acordo com seu estilo de 

investimento e chegaram à conclusão que os fundos “mais populares” (que recebiam 

maior fluxo de recursos) obtinham retornos inferiores aos fundos “menos populares”. 

 

Na mesma linha de TEO e WOO (2001), FRANZZINI e LAMONT (2005), analisando 

todos os fundos de ações dos Estados Unidos existentes entre 1980 e 2003, 

encontraram evidências do efeito Dumb Money. Os autores concluíram que os 

investidores individuais aplicam seu capital em fundos que contém ações que terão 

retornos ruins nos meses e anos subsequentes. Eles afirmam que é possível 

construir um portfólio de retornos elevados simplesmente tomando decisões 

contrárias às dos investidores individuais. 

 

O quadro 1 apresenta o resumo dos resultados obtidos nos trabalhos já realizados 

no exterior. 

 

 



 

 

 

Autores Ano
Encontra o efeito 
Smart Money ?

Observações

Gruber 1996 Sim

Zheng 1999 Sim Principalmente em pequenos 
fundos.

Jain e Wu 2000 Não A captação líquida deve-se à 
propaganda dos fundos.

Teo e Woo 2001 Não Encontra o efeito Dumb 
Money.

Sawicki e Finn 2002 Sim Só nos pequenos fundos.

Wermers 2003 Sim -

Sapp e Tiwari 2004 Sim/Não Pelo FAMA e FRENCH 
encontra, pelo CARHART não.

Franzinni e 
Lamont

2005 Não
Encontra o efeito Dumb 
Money.  

       Quadro 1 - Resumo dos resultados de estudos no exterior 

 

No Brasil poucos estudos foram realizado sobre fundos de investimento. Entre eles 

podemos citar alguns que possuem pontos correlatos com esse trabalho. VITAL 

(1973) realizou trabalho pioneiro no Brasil. Seu artigo aborda: o histórico dos fundos 

de investimento no Brasil e no Mundo; aspectos teóricos dos índices de Treynor e 

Sharpe; e avalia a performance de 10 fundos de ação (68% do mercado da época) e 

4 fundos fiscais 157 entre dezembro de 1968 e dezembro de 1972. O autor concluiu 

que existia 93% de chance de um fundo repetir sua performance passada. 

 

MANASSERO (1985) avaliou os retornos mensais de 35 fundos de ações brasileiros 

entre 1974 e 1983 e concluiu que a rentabilidade média dos fundos é inferior ao 

benchmark (IBOVESPA) e a outros indicadores de mercado. 

 

ANDRADE (1996) realizou estudo com 652 fundos de investimento brasileiros entre 

abril de 1993 e setembro de 1995 e concluiu que os fundos em geral não 

apresentaram performance superior ao mercado. 

 



 

 

ODA (2000) analisou 78 fundos de ações brasileiros entre 1995 e 1998, buscando 

verificar a existência de persistência de performance para: retorno, risco, retorno 

ajustado ao risco, timing e seletividade. Para tanto, utilizou os testes de correlação 

de Pearson e de Spearman, confirmando a existência de persistência para todas as 

variáveis observadas, exceto market timing. O autor identificou que apesar da 

maioria dos fundos serem incapazes de bater o IBOVESPA, há uma maior 

probabilidade de um fundo vencedor conseguir um excedente positivo de 

performance no futuro. 

 

ROSENHEK (2002) procurou identificar se o desempenho dos fundos de 

investimento brasileiros apresentou evidência do fenômeno de persistência de 

performance entre 1996 e 2001.  Para tanto, o autor estudou três categorias de 

fundos: fundos de renda fixa, fundos multimercados e fundos de ações. No caso de 

fundos de renda fixa e de fundos ativos de ações, a estratégia baseada na 

persistência de performance mostrou-se eficiente, já nos fundos multimercados tal 

estratégia obteria retornos inferiores ao retorno médio da categoria não ajustado ao 

risco. O autor faz a ressalva de que a persistência identificada nos fundos de renda 

fixa provavelmente decorre das diferenças nas taxas de administração cobradas. 

 

No Brasil não existem estudos sobre o efeito Smart Money. O estudo que mais se 

aproxima é o de SANVICENTE (2001) que busca responder a duas perguntas: "As 

taxas de retorno observadas influenciam a captação líquida pelos fundos de 

investimento?" e "a captação líquida pelos fundos de investimento influencia as 

taxas de retorno de mercado". É importante notar que essa última pergunta procura 

identificar se um fluxo de dinheiro positivo (negativo) nos fundos de investimento de 

ações seriam capazes de elevar (diminuir) os preços do mercado devido aos 

movimentos de compra e venda decorrentes. Já o que procuramos responder é se a 

captação líquida de um fundo implicará em seu rendimento futuro. SANVICENTE 

(2001) chega à conclusão de que "o comportamento do Ibovespa em até três dias 

anteriores, e os valores anteriores da própria captação líquida agregada, determinam 

significativamente o comportamento da captação líquida por fundos de investimento 

em ações, em bases diárias". Além disso o autor verifica que a captação líquida dos 

fundos de investimento em ações não é capaz de influenciar os preços do mercado.  

 



 

 

 

4. DADOS E METODOLOGIA 

 

 

4.1. Amostra 

 

 

Foi utilizado o banco de dados da ANBID (Associação Nacional dos Bancos de 

Investimento) que possui os dados históricos de todos os fundos existentes no 

Brasil. Devido à alteração na metodologia de classificação dos fundos no início da 

década, utilizaremos os dados mensais a partir de janeiro de 2001 até junho de 

2005, compreendendo 54 meses de amostra. 

 

Foram excluídos da amostra os fundos que não apresentassem gestão ativa e que 

não apresentassem características de risco abrangidas por esse estudo. Portanto, 

foram excluídos os fundos classificados pela ANBID como de Curto Prazo, 

Referenciados, de Investimento no Exterior, de Ações Setoriais, Cambiais, 

Balanceados e os fundos de Ações Indexados, Os fundos de curto prazo, 

referenciados e indexados são fundos que apenas seguem um benchmark, sem a 

gestão ativa clássica. Já os fundos de investimentos no exterior dependem de 

fatores de risco como câmbio e risco Brasil. São fundos utilizados em estratégias de 

diversificação onde o desempenho não é tão importante. Os fundos cambiais são 

muito utilizados como hedge e portanto não sujeitos aos efeitos que vamos estudar. 

Os fundos balanceados possuem composição fixa, sendo seu desempenho devido 

mais à sorte do mercado do que propriamente à habilidade do gestor. Por último, os 

fundos de ações setoriais investem em apenas um setor da economia. 

 

Além disso, foram excluídos da amostra os fundos fechados, os fundos exclusivos e 

aqueles que apresentavam descontinuidade em qualquer período da amostra. Isso 

foi feito pois os fundos fechados não captam mais recursos e os exclusivos são 

desenvolvidos para um investidor específico, apresentando um padrão de captação 

diferente dos fundos abertos. A amostra contou portanto, com 450 fundos, com 

ativos totais de cerca de 198 bilhões de reais em 1° de julho de 2005, o que 

representa 23,03% do mercado de fundos nacional como mostra a Tabela 5. 



 

 

 

Tabela 5 – Ativos Totais da Amostra e da Indústria de Fundos (R$) 

Amostra Indústria de fundos %
jan/01 132.466.880.969,76  422.225.411.861,25  31,37%
jul/05 197.821.349.014,38  858.927.392.701,97  23,03%  

 

 

Foi levado em consideração o fato de que alguns fundos divulgam as informações 

de fechamento do dia e outros as de abertura, tendo sido realizado um ajuste no 

banco de dados. 

 

 

4.2. Metodologia 

 

 

Para se verificar o efeito Smart Money foram utilizadas diversas metodologias 

buscando replicar no Brasil os trabalhos de GRUBER (1996), ZENG (1999) e SAAP 

e TIWARI (2004). Foram utilizadas diferentes medidas de performance para se 

avaliar os portfólios de fundos a serem construídos. 

 

Os fundos foram divididos em 3 categorias de acordo com suas características. A 

primeira, "Renda Fixa" abrange os fundos classificados pela Anbid como 

Multimercados Sem RV, Multimercados Sem RV Com Alavancagem, Renda Fixa, 

Renda Fixa Crédito e Renda Fixa Multi-Índices. A segunda categoria "Multimercados 

com Renda Variável" é composta pelos fundos classificados como Multimercados 

Com RV e Multimercados Com RV Com Alavancagem. Por fim, a terceira categoria 

grupo "Ações" abrange os fundos classificados como Ações IBOVESPA Ativo, Ações 

IBOVESPA Ativo Com Alavancagem, Ações IBX Ativo, Ações IBX Ativo Com 

Alavancagem, Ações Outros e Ações Outros Com Alavancagem. O número de 

fundos em cada categoria está demonstrado na Tabela 6. 

 

 



 

 

Tabela 6 – Composição da Amostra 

Classificação no 
Trabalho

Classificação ANBID
Número 

de 
Fundos

Ações IBOVESPA Ativo 45
Ações IBOVESPA Ativo Com Alavancagem 22
Ações IBX Ativo 18
Ações IBX Ativo Com Alavancagem 2
Ações Outros 38
Ações Outros Com Alavancagem 8
TOTAL AÇÕES 133

Renda Fixa 95
Renda Fixa Multi-Índices 43
Renda Fixa Crédito 14
Multimercados Sem RV 26
Multimercados Sem RV Com Alavancagem 4
TOTAL RENDA FIXA 182

Multimercados Com RV Com Alavancagem 97
Multimercados Com RV 38
TOTAL MULT. COM RENDA VARIÁVEL 135
TOTAL GERAL 450

AÇÔES

Renda Fixa

Mult. Com Renda 
Variável

 
 

 

Seguindo os trabalhos anteriores de GRUBER (1996), e SAPP e TIWARI (2004) os 

fundos foram divididos em três grupos: aqueles com captação líquida positiva e 

aqueles com um captação líquida negativa nos últimos 3 meses além da criação de 

um portfólio hipotético da diferença entre os dois portfólios (positivo – negativo), para 

simular uma situação de venda a descoberto nos fundos com captação líquida 

negativa. É importante salientar que essa construção é impossível de ser realizada 

na prática uma vez que os fundos não admitem venda a descoberto. Além disso, foi 

feita a divisão em outros 3 grupos: um com os fundos situados antes do decil nove 

em relação à captação líquida nos três meses anteriores (os 10% dos fundos com 

maior captação líquida) e outro com os fundos situados abaixo do decil um em 

relação à captação líquida nos três meses anteriores (os 10% dos fundos de menor 

captação líquida), além da criação de um portfólio hipotético semelhante ao descrito 

anteriormente. Essa divisão foi realizada para cada categoria definida de fundos: 

Renda Fixa, Multimercados com Renda Variável, Ações e para o Portfólio Geral (o 

conjunto de todos os 450 fundos).  

 



 

 

A captação líquida é definida como a variação nos ativos líquidos totais menos a 

valorização dos ativos do fundo. Em outras palavras é o fluxo de caixa que não se 

deve aos dividendos ou aos ganhos de capital. 

 

Para se calcular a captação líquida do fundo i no trimestre t utilizaremos a seguinte 

fórmula: 

 

Captação líquida = ALTi,t   - ALTi,t-1   x (1 + ri,t )          (1) 

 

Onde: 

 

• ALTi,t  é o ativo líquido total no final do trimestre t; 

• ri,t  é o retorno do fundo i para o trimestre t; e 

 

A medida de captação líquida descrita na equação 1 assume implicitamente que os 

investidores já existentes reinvestem seus dividendos e que o dinheiro novo é 

investido ao final de cada trimestre. 

 

Um possível viés pode ocorrer devido aos movimentos de fusão de fundos que não 

foram controlados devido à dificuldade em se conseguir tais dados. 

 

O retorno desses portfólios foi calculado de duas maneiras distintas para conferir 

maior robustez ao trabalho. Em primeiro lugar foi utilizada a média simples dos 

retornos dos fundos que compõem o portfólio. Além disso, o retorno foi obtido pela 

média ponderada pela captação líquida nos três meses anteriores. A ponderação 

pela captação líquida possui o benefício de conferir maior ênfase aos fundos que 

possuam as maiores captações líquidas em valor absoluto, além de impedir que 

retornos extremos de fundos pequenos enviesem a análise. Um esquema básico da 

divisão pode ser visualizado no quadro 2. 

 

 



 

 

 

Critério de 
Ponderação

Critério de 
Composição

10% Maiores (I)

10% Menores (II)

Diferença  (I - II)

Positivos (III)

Negativos (IV)

Diferença  (III - IV)

10% Maiores (I)

10% Menores (II)

Diferença  (I - II)

Positivos (III)

Negativos (IV)

Diferença  (III - IV)

Média Simples

Média Ponderada

 
     Quadro 2 – Portfólios Construídos 

 

Podemos verificar na Tabela 7, que traz as estatísticas descritivas dos portfólios 

ponderados igualmente, que os retornos acumulados dos portólios de maior 

captação líquida são maiores do que os retornos acumulados dos portfólios de  

menor captação líquida (10% maior X 10% menor e positivo X negativo). Esses 

dados preliminares demonstram ser possível a existência do efeito Smart Money, 

entretanto invalida a possibilidade de ocorrer o efeito Dumb Money, descrito 

anteriormente. 

 

Além disso, é importante notar a diferença no Índice de Sharpe (IS) dos portfólios. O 

portfólio de “ações 10% maior” apresentou IS de 0,254 ante 0,010 do portfólio de 

“ações 10% menor”. Esse comportamento se repetiu nos outros portfólios formados 

com exceção dos portfólios “renda fixa 10% maior” e “renda fixa 10% menor”. O 

Índice de Sharpe, assim como outras medidas de retorno ajustado ao risco, é 

importante para descartar a hipótese de que os investidores simplesmente investem 

seus recursos em fundos mais arriscados e que portanto obtém retornos superiores. 



 

 

O IS foi calculado para o período entre abril de 2001 e junho de 2005, utilizando a 

poupança como taxa livre de risco. 

 

 

 Tabela 7 – Estatísticas descritivas (média simples) 

Portfólio Geral 
10% Maior (I)

Portfólio Geral 
10% Menor (II)

Portfólio Geral 
Positivo (III)

Portfólio Geral 
Negativo (IV)

Média 0,018298 0,01156 0,023789 0,00884
Mediana 0,016342 0,012987 0,017007 0,016588
Máximo 0,068511 0,032404 0,089768 0,043672
Mínimo 0,002606 -0,037704 -0,007202 -0,056587
Desvio Padrão 0,010216 0,011027 0,02136 0,021721
Assimetria 2.562.342 -2.799.044 0,955466 -0,892318
Curtose 1.292.737 1.327.208 3.766.006 3.624.794

Soma 0,933199 0,589572 1.213.235 0,450852
Índice de 
Sharpe 1,060 0,371 0,764 0,063

Ações 10% 
Maior (I)

Ações 10% 
Menor (II)

Ações Positivo 
(III)

Ações Negativo 
(IV)

Média 0,024059 0,008157 0,02505 0,008957
Mediana 0,037036 0,023885 0,034772 0,023003
Máximo 0,141251 0,134786 0,133978 0,123124
Mínimo -0,127958 -0,14936 -0,113026 -0,146702
Desvio Padrão 0,065254 0,071844 0,061418 0,067665
Assimetria -0,292859 -0,401679 -0,154907 -0,489221
Curtose 2.340.899 2.352.346 2.201.384 2.504.497

Soma 1.227.002 0,416024 1.277.570 0,45682
Índice de 
Sharpe 0,254 0,010 0,286 0,022  
 



 

 

Tabela 7 - Estatísticas descritivas (média simples)                continua 

Multimercado 
com Renda 

Variável 10% 
Maior (I)

Multimercado 
com Renda 

Variável 10% 
Menor (II)

Multimercado 
com Renda 

Variável 
Positivo (III)

Multimercado 
com Renda 

Variável 
Negativo (IV)

Média 0,015435 0,013961 0,017162 0,013836
Mediana 0,016038 0,013527 0,017095 0,014006
Máximo 0,023955 0,028667 0,026772 0,026431
Mínimo -0,002771 -0,002153 0,008721 -0,002458
Desvio Padrão 0,005133 0,006353 0,004581 0,005093
Assimetria -1.028.926 -0,314057 0,020018 -0,522554
Curtose 4.567.879 3.579.259 2.265.314 4.397.441

Soma 0,787172 0,712001 0,875242 0,705636
Índice de 
Sharpe 1,552 1,022 2,116 1,250

Renda Fixa 
10% Maior (I)

Renda Fixa 
10% Menor (II)

Renda Fixa 
Positivo (III)

Renda Fixa 
Negativo (IV)

Média 0,014641 0,01385 0,014705 0,01302
Mediana 0,013723 0,013294 0,013681 0,012859
Máximo 0,029111 0,023659 0,029561 0,021155
Mínimo 0,001286 0,006657 0,003884 -0,005187
Desvio Padrão 0,005103 0,003238 0,004528 0,004188
Assimetria 0,13729 0,76064 0,603739 -1.502.434
Curtose 4.242.039 3.992.463 4.261.701 8.701.672

Soma 0,746669 0,706363 0,749976 0,664011
Índice de 
Sharpe 1,406 1,971 1,598 1,326  
 

 

A Tabela 8 traz as estatísticas descritivas para os portfólios ponderados pela 

captação líquida dos três meses anteriores. Os resultados não são muito diferentes 

dos portfólios ponderados igualmente (média simples). Contudo é importante 

ressaltar que os portfólios “multimercados com renda variável 10% menor” e 

“multimercados com renda variável negativo”  apresentaram índice de sharpe 

negativo, o que inviabiliza qualquer análise, uma vez que IS negativo não possui 

siginificado. 

 

 



 

 

Tabela 8 – Estatísticas descritivas – média ponderada pela captação líquida 

dos últimos três meses 

Portfólio Geral 
10% Maior (I)

Portfólio Geral 
10% Menor (II)

Portfólio Geral 
Positivo (III)

Portfólio Geral 
Negativo (IV)

Média 0,017474 0,011096 0,018078 0,010778
Mediana 0,01704 0,013064 0,017154 0,01334
Máximo 0,047941 0,02427 0,052607 0,026773
Mínimo 0,008013 -0,041152 0,007964 -0,035563
Desvio Padrão 0,006726 0,010579 0,007445 0,010435
Assimetria 2.363.087 -3.052.956 2.285.112 -2.570.867
Curtose 1.089.625 1.416.960 1.093.356 1.149.797

Soma 0,891194 0,565916 0,921982 0,549697
Índice de 
Sharpe 1,488 0,343 1,425 0,317

Ações 10% 
Maior (I)

Ações 10% 
Menor (II)

Ações Positivo 
(III)

Ações Negativo 
(IV)

Média 0,025486 0,008942 0,025391 0,009553
Mediana 0,036331 0,01778 0,035876 0,016263
Máximo 0,148219 0,127907 0,146268 0,127616
Mínimo -0,135148 -0,163618 -0,135148 -0,159007
Desvio Padrão 0,066087 0,074089 0,065735 0,072748
Assimetria -0,258839 -0,483862 -0,269221 -0,475504
Curtose 2.454.344 2.471.975 2.467.037 2.482.393

Soma 1.299.795 0,456035 1.294.942 0,48718
Índice de 
Sharpe 0,273 0,020 0,273 0,029  
 



 

 

Tabela 8 – Estatísticas descritivas – média ponderada pela captação líquida 

dos últimos três meses                        continua 

Multimercado 
com Renda 

Variável 10% 
Maior (I)

Multimercado 
com Renda 

Variável 10% 
Menor (II)

Multimercado 
com Renda 

Variável 
Positivo (III)

Multimercado 
com Renda 

Variável 
Negativo (IV)

Média 0,016834 0,006389 0,01704 0,00721
Mediana 0,017666 0,013144 0,01745 0,013571
Máximo 0,030943 0,029549 0,030323 0,026147
Mínimo -0,003263 -0,222093 0,000348 -0,194873
Desvio Padrão 0,005862 0,037532 0,00548 0,033086
Assimetria -0,554476 -5.160.619 -0,371025 -5.171.931
Curtose 4.583.973 3.000.868 3.672.022 3.023.597

Soma 0,858534 0,32582 0,869023 0,367693
Índice de 
Sharpe 1,598 -0,029 1,747 -0,008

Renda Fixa 
10% Maior (I)

Renda Fixa 
10% Menor (II)

Renda Fixa 
Positivo (III)

Renda Fixa 
Negativo (IV)

Média 0,016167 0,013752 0,016086 0,01343
Mediana 0,014145 0,013351 0,014009 0,013435
Máximo 0,042977 0,030266 0,042941 0,028728
Mínimo 0,005761 0,001405 0,005904 -0,006991
Desvio Padrão 0,006749 0,004318 0,006737 0,004974
Assimetria 2.372.704 1.465.571 2.400.791 -0,639565
Curtose 1.015.281 8.853.703 1.024.384 9.580.424

Soma 0,824522 0,701365 0,820368 0,684952
Índice de 
Sharpe 1,289 1,455 1,279 1,199  
 

 

Os gráficos 4 e 5 mostram a evolução dos retornos dos portfólilos construídos. É 

possível notar que em quase todos os meses da amostra os fundos com maior 

captação líquida nos três meses anteriores obtiveram retornos superiores aos dos 

portfólios de menor captação líquida. Isso constitui um indício de que os fundos que 

mais recebem investimentos obtém performance superior em comparação com os 

fundos com menor fluxo de investimentos.  

 



 

 

O padrão apresentado nos gráficos 4 e 5 se repete nas outras classes de fundos de 

investimento (ações, renda fixa e multimercados com renda variável), inclusive 

quando ponderado pela captação líquida dos três meses anteriores. 
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Gráfico 4 – Retornos mensais dos portfólios "Portfólio Geral 10% Maiores" e " 

Portfólio Geral 10% Menores" 

 



 

 

 

-0,060

-0,040

-0,020

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Meses

R
et

or
n

o

Negativo
Positivo

 
Gráfico 5 – Retornos mensais dos portfólios "Portfólio Geral Positivos" e " 

Portfólio Geral Negativos" 

 

Para a identificação de retornos anormais nos portfólios foram utilizados o modelo de 

três fatores de FAMA e FRENCH (1993), o modelo de quatro fatores de CARHART 

(1997), além de se realizar um teste de igualdade de médias. Para os fundos de 

renda fixa, foi proposto um modelo de avaliação de performance específico, uma vez 

que os modelos citados anteriormente são voltados para a análise de carteiras de 

renda variável. 

 

 

4.3. Teste de igualdade de médias 

 

 

Em primeiro lugar, foi feito um teste de igualdade de médias entre os seguintes 

portfólios: positivo X negativo, e 10% maiores X 10% menores para todas as classes 

de ativos e considerando o cálculo dos retornos pela média simples e pela média 

ponderada pela captação líquida dos três meses anteriores. Para a comparação foi 

utilizado o método de teste-t pareado (paired samples t-test). 

 



 

 

 

4.4. O Modelo Fama-French 

 

 

Em primeiro lugar, usaremos o modelo de três fatores de FAMA e FRENCH (1993) 

para tentar identificar o efeito Smart Money. Neste trabalho, os autores chegaram à 

conclusão de que seu modelo era superior ao CAPM na explicação da variação dos 

retornos das ações no mercado norte-americano. 

 

Para FAMA e FRENCH (1993) existem outros fatores, além do beta do CAPM, que 

influenciam a variação dos retornos. Isso posto, os autores formularam um modelo 

de três fatores que explicaria significativamente o retorno das ações. Os fatores de 

risco do modelo são o mercado, conforme definido por Sharpe, o tamanho da 

empresa, definido pelo valor de mercado do patrimônio líquido da empresa, e o 

índice Book-to-Market (B/M) definido pela relação entre o valor contábil (Book) e o 

valor de mercado (Market) do patrimônio líquido.  

 

FAMA e FRENCH (1993) realizaram diversos testes estatísticos e chegaram à 

conclusão de que seu modelo era significante e superior ao CAPM na explicação 

dos retornos das ações do mercado norte-americano. 

 

No Brasil, MÁLAGA e SECURATO (2004) testaram a validade do modelo de três 

fatores de FAMA e FRENCH (1993) no mercado acionário brasileiro, no período de 

1995 a 2003. Eles chegaram às seguintes conclusões:  

 

• “O modelo é superior ao CAPM na explicação da variação dos retornos; 

• Os dois fatores adicionais – tamanho e índice B/M – parecem estar relacionados à 

fatores sistêmicos não captados pelo fator mercado; 

• Os três fatores são significantes e necessários, se complementando na explicação 

dos retornos de carteiras de diferentes características; 

• O fator mercado explica parte das variações de todas as nove carteiras testadas; 

• O prêmio pelo tamanho – SMB – foi negativo, indicando que, no mercado brasileiro, 

empresas maiores oferecem taxas de retorno superiores àquelas das empresas 

menores; tal conjectura se contrapões à observada por FAMA e FRENCH (1993) no 



 

 

mercado americano, dificultando a identificação de uma teoria econômica por trás 

dos efeitos desse fator”. MALAGA e SECURATO (2004, p.14) 

 

A equação do modelo proposto por FAMA e FRENCH (1993) é a que segue: 

 

rp,t = �p + �1,p RMRFt + �2,p SMBt + �3,p HMLt + �pt               (2) 

 

Onde: 

 

• rp,t é o retorno mensal de um portfólio de fundos em excesso ao retorno da 

taxa livre de risco (R – Rf); 

• RMRFt é o prêmio da da carteira de mercado no mês t (Rm – Rf); 

• SMBt é o prêmio pelo fator tamanho no mês t; 

• HMLt é o prêmio pelo fator book-to-market no mês t. 

 

Em outras palavras, SMB mede a performance de ações pequenas em relação às 

ações grandes. A variável HML mede a performance das ações de alto book-to-

market  em relação às de baixo book-to-market. 

 

A análise portanto será dada sobre o alfa (beta zero) do modelo. Caso ele seja 

positivo e significante para o portfólio de fluxo de caixas positivos e negativo e 

significante para o portfólio de fluxo de caixa negativo estará demostrada a 

existência do efeito Smart Money.  

 

Para se utilizar o modelo, em primeiro lugar foi necessário construir os fatores do 

modelo (RMRF, SMB e HML). A metodologia utilizada foi a mesma de FAMA e 

FRENCH (1993).  

 

Foram utilizadas as ações do IBrX de maio/agosto de 2005, excetuando-se as 

seguintes: 

• Ações de empresas financeiras por terem um diferente conceito de valor 

patrimonial dado que apresentam um alto grau de alavancagem; 

• Empresas que apresentavam descontinuidade nos preços em qualquer 

período da amostra; 



 

 

• Empresas que apresentavam descontinuidade no patrimônio líquido em 

qualquer período da amostra; 

• Empresas com patrimônio líquido negativo 

 

A definição de empresa grandes e pequenas é feita da seguinte maneira: todas as 

ações do IBrX são ranqueadas em função do tamanho em 01 de janeiro (número de 

ações X preço). É calculada a mediana e as ações são divididas em dois grupos; 

grandes e pequenas. 

 

Para a definição de alto e baixo book-to-market é usada uma metodologia 

semelhante. As ações são divididas em três grupos: Alto (os 30% superiores), Médio 

(os 40% intermediários)  e Baixo (os 30% inferiores).  

 

Isto feito são construídos 6 portfólios: 

 

• S/L(smal and low): ações com baixo valor de mercado e baixo índice B/M; 

• S/M (small and medium): ações com baixo valor de mercado e médio índice 

B/M; 

• S/H (small and high): ações com baixo valor de mercado e alto índice B/M; 

• BL(big and low): ações com alto valor de mercado e baixo índice B/M; 

• BM (big and medium): ações com alto valor de mercado e médio índice B/M; 

• BH (big and high): ações com alto valor de mercado e alto índice B/M; 

 

Portanto, a variável SMB nada mais é do que a diferença entre a média simples dos 

log-retornos mensais dos três portfólios de ações pequenas (S/L, S/M e S/H) e a 

média simples dos retornos mensais dos três portfólios de ações grandes (B/L, B/M 

e B/H). Calculada dessa forma, FAMA e FRENCH (1993) afirmam que a variável 

SMB deve ficar livre da influência do fator book-to-market nos retornos. 

 

De maneira análoga, a variável HML é a diferença entre a média simples dos 

retornos mensais dos dois portfólios de alto book-to-market (S/H e B/H) e a média 

simples dos retornos mensais dos dois portóflios de baixo book-to-market (S/L e 

B/L). Esse fator é livre do fator tamanho nos retornos. 



 

 

 

A variável RMRF será a diferença dos retornos mensais do IBrX da taxa livre de 

risco. No estudo, foi utilizada a poupança, como sugere estudo de BARROS, FAMÁ 

e SILVEIRA (2003).  

 

Os trabalhos de GRUBER (1996) e ZHENG (1999) partiram do modelo de FAMA e 

FRENCH (1993) para tentar identificar o efeito Smart Money, o que facilitará a 

comparação de seus resultados com o resultado do presente trabalho.  

 

 

4.5. O Modelo de Carhart 

 

 

O modelo de quatro fatores de CARHART (1997) é semelhante ao modelo de três 

fatores de FAMA e FRENCH (1993), porém inclui o efeito momentum descoberto por 

JEGADEESH e TITMAN (1993). Esse modelo mostrou-se, em trabalhos 

semelhantes, superior ao CAPM e ao modelo de três fatores de FAMA-FRENCH 

(1993) em explicar a variação dos retornos dos fundos. 

 

O modelo de CARHART (1997) é o que segue: 

 

rp,t = �p + �1,p RMRFt + �2,p SMBt + �3,p HMLt + �4,p UMDt + �pt        (3) 

 

Onde:  

 

• rp,t é o retorno mensal de um portfólio de fundos em excesso ao retorno da 

taxa livre de risco; 

• RMRFt é o prêmio da da carteira de mercado no mês t (Rm – Rf); 

• SMBt é o prêmio pelo fator tamanho no mês t; 

• HMLt é o prêmio pelo fator book-to-market no mês t. 

• UMDt é o prêmio pelo fator momentum de um ano com lag de 1 mês. 

 



 

 

As variáveis RMRF, SMB e HML são construídas de forma idêntica à explicada 

anteriormente. A variável UMD, que tenta capturar o efeito momentum é obtida da 

seguinte maneira: as empresas são ranqueadas em função dos retornos dos onze 

meses anteriores com um lag de um mês. Isto feito, a variável é calculada como 

sendo a diferença entre os retornos das empresas 30% superiores e os retornos das 

empresas 30% inferiores (igualmente ponderados). Os portfólios são reconstruídos 

mensalmente. 

 

Portanto, o cálculo é realizado da seguinte maneira: 

 

• Calcula-se os retornos acumulados de cada ativo de janeiro de 2000 à 

novembro de 2000 (o mês de dezembro representa o lag de um mês); 

• Realiza-se o ordenamento dos retornos acumulados; 

• Calcula-se as médias simples dos retornos de janeiro de 2001 das empresas 

acima do decil 7 e as médias simples das empresas abaixo do decil 3; 

• Calcula-se a diferença das empresas acima do decil 7 e as empresas abaixo 

do decil 3. Esse é o fator momentum para o mês de janeiro de 2001.  

• Repete-se o procedimento para obter o fator UMD para fevereiro de 2001, só 

que agora o retorno acumulado será calculado de fevereiro de 2000 a 

dezembro de 2001. 

 

 

4.6. O Modelo de Renda Fixa 

 

 

O efeito Smart Money até hoje apenas foi verificado nos fundos mútuos de ações, 

que nos Estados Unidos possuem grande participação na indústria de fundos local. 

Entretanto, o mercado brasileiro é dominado pelos fundos de renda fixa. Em 

setembro de 2005 os fundos classificados pela ANBID como “Renda Fixa” possuiam 

participação de 40,72% dos ativos totais ante 6,7% dos fundos classificados como 

fundos de “Ações. Ao se considerar os outros fundos que também possuem 

características de renda fixa, como os fundos “Referenciados DI”, “Mixtos” e de 

Curto Prazo, esse valor chega a 83,21%. Se acrescentarmos ainda os fundos de 



 

 

Previdência, que possuem grande parte de seu patrimônio ligados a ativos de renda 

fixa, chegamos a 90%. 

 

Tendo isso em vista, buscou-se construir um modelo de avaliação de performace 

dos fundos de renda fixa uma vez que o modelo de FAMA e FRENCH (1993) e o 

modelo de CARHART (1997) são voltados para a avaliação de performance dos 

fundos de ações.  

 

Poucos estudos foram realizados no Brasil voltados à construção de modelos de 

avaliação da performance de fundos de renda fixa. Portanto, utilizou-se o método 

stepwise para a escolha das variáveis que melhor explicam a variação dos retornos 

dos fundos de renda fixa. A estimação stepwise é um método que seleciona as 

“melhores” variáveis independentes para inclusão no modelo de regressão. De 

acordo com HAIR (1995) a seleção das variáveis é feita examinando-se os 

coeficientes de correlação parciais, sendo que são incluídas as variáveis que dão 

maior contribuição para o modelo, levando-se em conta possíveis problemas de 

multicolinearidade. 

 

 

Para se construir o modelo foram testadas as seguintes variáveis: 

 

• CDI; 

• SELIC; 

• EMBI – Brazil (Emerging Markets Bond Index)1; 

• TJLP; 

• Dólar (PTAX); 

• Log-retorno do dólar (ptax) 

• Poupança; 

• Índice de Mercado de Renda Fixa Valor/IBMEC2; 

• IBOV 

• Log-retorno do IBOV; 

                                                
1 Divulgado pelo J.P. Morgan. 
2 É composto pela carteira teórica de todas as Letras do Tesouro Nacional além do CDI. 



 

 

• Retorno de mercado (Rm. Calculado com as ações utilizadas no modelo 

Fama e French); 

• SMB; 

• HML; 

• UMD. 

 

Para os portfólios de renda fixa as variáveis selecionadas foram as seguintes: 

• CDI; 

• EMBI – Brazil (Emerging Markets Bond Index); 

• Log-retorno do dólar (ptax); e 

• Índice de Mercado de Renda Fixa Valor/IBMEC; 

 

Logo, o modelo a ser utilizado para avaliar a performance dos fundos de renda fixa é 

o seguinte: 

 

rp,t = �p + �1,p CDIt + �2,p EMBIt + �3,p LNDOLARt + �4,p INDFRFt + �pt       (4) 

 

Onde:  

 

• rp,t é o retorno mensal de um portfólio de fundos em excesso ao retorno da 

taxa livre de risco; 

• CDIt é a taxa efetiva mensal do CDI; 

• EMBIt é o valor em pontos do  EMBI – Brazil (Emerging Markets Bond Index) 

calculado pelo J. P. Morgan; 

• LNDOLARt é o log-retorno mensal do dolar (PTAX). 

• INDFRFt é o índice de renda fixa do risktech divulgado pelo IBMEC. 

 

A escolha das variáveis que melhor explicam os retornos dos fundos de renda fixa 

não foram uma grande surpresa. O CDI representa, para grande parte dos 

investidores, a taxa livre de risco da economia. 

 



 

 

O EMBI-Br, também chamado de risco Brasil, representa o spread soberano, ou 

seja, o diferencial entre o yield do título doméstico em relação ao título norte-

americano de prazo equivalente, e o yield ajustado pelo prazo.  

 

O logarítimo neperino do dólar também era esperado, uma vez que “...uma 

componente possível dos fundos de renda fixa deve estar atrelada a ativos ligados 

ao câmbio, ou seja, a moedas estrangeiras, que, em princípio, podem trazer retornos 

diferenciados em relação à taxa básica da economia.” SECURATO (2000, p. 03) 

 

Já o índice de renda fixa do IBMEC foi, por construção, criado para refletir as 

variações dos fundos de renda fixa. 

 

 

5. RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados dos testes de igualdade de média e 

das regressões dos modelos de Fama e French, de Carhart e do modelo de renda 

fixa proposto. 

 

 

5.1. Teste de igualdade de médias 

 

 

É possível notar na Tabela 9 que à exceção dos fundos de renda fixa 10% menor - 

10% maior, todos as outras diferenças entre as médias foram consideradas 

significantes e diferentes de zero. Isso mostra que os portfólios de fundos de maior 

captação líquida (positiva) possuem retornos médios superiores aos dos fundos de 

menor captação líquida (negativa).  

 

 



 

 

Tabela 9 – Teste de Igualdade de médias 

Média Correlação Desvio Padrão t P-valor
10% Menor -  10% 

Maior -0,00674 0,20859 0,01338 -3,59674 0,00074

Negativo - Positivo
-0,01495 0,68517 0,01710 -6,24456 0,00000

10% Menor -  10% 
Maior -0,01590 0,98421 0,01384 -8,20640 0,00000

Negativo - Positivo
-0,01609 0,97208 0,01646 -6,98041 0,00000

10% Menor -  10% 
Maior -0,00147 0,42748 0,00623 -1,68931 0,09739

Negativo - Positivo
-0,00333 0,73145 0,00358 -6,63952 0,00000

10% Menor -  10% 
Maior -0,00079 0,67779 0,00376 -1,50154 0,13951

Negativo - Positivo -0,00169 0,68305 0,00348 -3,45529 0,00113
10% Maior - 10% 

Menor 0,00638 0,17960 0,01147 3,97036 0,00023

Positivo - Negativo
0,00730 0,24214 0,01126 4,63128 0,00003

10% Maior - 10% 
Menor 0,01654 0,92457 0,02833 4,17024 0,00012

Positivo - Negativo
0,01584 0,92728 0,02729 4,14474 0,00013

10% Maior - 10% 
Menor 0,01045 -0,16833 0,03895 1,91517 0,06120

Positivo - Negativo
0,00983 -0,15102 0,03434 2,04408 0,04623

10% Maior - 10% 
Menor 0,00241 0,42902 0,00626 2,75485 0,00817

Positivo - Negativo 0,00266 0,42717 0,00644 2,94336 0,00491

Média 
Simples

Média 
Ponderada

Portfólio Geral

Ações

Multimercados 
com Renda 

Variável

Renda Fixa

Portfólio Geral

Ações

Multimercados 
com Renda 

Variável

Renda Fixa

 
 

 

5.2. O modelo Fama-French 

 

 

5.2.1. Portfólio de todos os fundos 

 

 

Os resultados do modelo de três fatores para o “portfólio geral” apresentados na 

Tabela 10 corroboram os obtidos por GRUBER (1996) e ZHENG (1999) pois o 

portfólio dos fundos com captação líquida positiva nos três meses anteriores 

apresentou alfa (retornos anormais) positivo e significante, ao mesmo tempo que o 

portfólio de fundos com captação líquida negativa apresentou alfa negativo e 

significante. Portanto, ao se analisar o conjunto dos fundos verifica-se a existência 

de indícios do fenômeno Smart Money no Brasil. No que diz respeito ao “portfólio 

geral 10% maiores” e “portfólio geral 10% menores” o resultado é dúbio, pois ambos 

apresentaram alfa positivo e significante. Isso pode ser, em parte, causado pelo 



 

 

baixo poder explicativo do modelo para esses portfólios (R2 ajustado de 0,33 e 0,11 

respectivamente). Entretanto, ao se considerar a diferença nos alfas, ambos foram 

positivos e significantes ao nível de 1%. Para se calcular a diferença nos alfas, 

considerou-se a covariância entre os erros dos alfas igual a zero. 

 

 

Tabela 10 – Modelo Fama e French do portfólio geral – média simples 

Variável
Portfólio 

Geral 10% 
Maiores (I)

Portfólio 
Geral 10% 

Menores (II)

Portfólio 
Geral (I - II)

Portfólio 
Geral Positivo 

(III)

Portfólio 
Geral 

Negativo (IV)

Portfólio 
Geral (III - IV)

RMRF 0,086803 0,056437 0,269406 0,302952
(4,197017)*** (2,218582)** (8,395823)*** (11,8128)***

SMB 0,055944 -0,123089 0,350286 0,166055
(0,410817) (-0,734890) (1,65793) (0,983373)

HML 0,119931 -0,098488 0,367797 0,084017
(1,308948) (-0,873942) (2,587303)** (0,739489)

Alfa 0,009841 0,003221 0,00662 0,013043 -0,002820 0,01586
(8,273176)*** (2,20118)** (3,51047)*** (7,067328)*** (-1,911547)* (6,71393)***

R2 0,370360 0,170656 0,665574 0,792801
R2 ajustado 0,330170 0,117719 0,644228 0,779576  
*Significante a 10%; **significante a 5%; ***significante a 1%. 

 

A Tabela 11 mostra que os portfólios I e III apresentaram retornos anormais positivos 

e significantes, todavia os portfólios II e IV também apresentaram alfa positivo e 

significante (apesar de menores que os de I e II). Já a diferença nos alfas mostrou-

se positiva e significante. Contudo, os baixos valores do R2 ajustado inviabilizam 

qualquer tipo de análise, impedindo tirar conclusões acerca da existência do efeito 

Smart Money. 

 

 



 

 

Tabela 11 – Modelo Fama e French do portfólio geral – média ponderada pela 

captação líquida nos três meses anteriores 

Variável
Portfólio 

Geral 10% 
Maiores (I)

Portfólio 
Geral 10% 

Menores (II)

Portfólio 
Geral (I - II)

Portfólio 
Geral Positivo 

(III)

Portfólio 
Geral 

Negativo (IV)

Portfólio 
Geral (III - IV)

RMRF 0,036834 0,007552 0,05345 0,050736
(2,394038)** (0,283053) (3,267587)*** (2,053275)**

SMB 0,040252 -0,216721 0,08277 -0,142504
(0,39733) (-1,233662) (0,768488) (-0,875875)

HML 0,055088 -0,161469 0,08487 -0,147964
(0,808211) (-1,366091) (1,171153) (-1,351656)

Alfa 0,009579 0,003394 0,006185 0,009974 0,002426 0,007548
(10,82504)*** (2,211463)** (3,49127)*** (10,60131)*** (1,706651)* (4,42790)***

R2 0,149601 0,057613 0,231194 0,169033
R2 ajustado 0,09532 -0,002539 0,182121 0,115993  
 

 

5.2.2. Portfólio de Fundos de Ações 

 

 

Na Tabela 12 podemos verificar que o portfólio das ações do menor de decil em 

relação à captação líquida nos três meses anteriores obteve retornos anormais (alfa) 

significantes e negativos. Observou-se o mesmo fenômeno no portfólio de ações 

com captação líquida negativa nos três meses anteriores. Em outras palavras, os 

fundos de ações que mais perderam dinheiro (ou que menos receberam) 

posteriormente apresentam performance inferior ao mercado. Esses resultados 

sugerem que os investidores podem estar identificando os fundos que terão pior 

performance no futuro e portanto retiram seus investimentos desses fundos. 

 

Entretanto, não foi possível observar o fenômeno inverso nos portfólios “ações 10% 

maiores” e “ações positivo”.  Isso significa que não é possível afirmar que os fundos 

que mais captam investimentos terão performance melhor no futuro, porém podemos 

afirmar que os fundos que apresentam menor captação obterão retornos menores. 

 

Ao analisar a diferença nos alfas, nota-se que tanto a diferença dos portfólios I - II e 

III - IV foram positivas e significantes, o que sugere a existência do efeito Smart 

Money. 

  



 

 

É importante ressaltar ainda, os altos valores do R2 e do R2 ajustado obtidos. Tal 

fato corrobora os resultados de MÁLAGA e SECURATO (2004), que concluíram que 

o modelo de FAMA e FRENCH (1993) é adequado para a explicação da variação 

dos retornos das ações no mercado brasileiro. 

 

 

Tabela 12 – Modelo Fama e French dos portfólios de fundos de ações – média 

simples 

Variável
Ações 10% 
Maiores (I)

Ações 10% 
Menores (II)

Ações (I - II)
Ações 

Positivo (III)
Ações 

Negativo (IV)
Ações (III - IV)

RMRF 0.999337 1,07 0.917349 0.996028
(17,85306)*** (15,18415)*** (15,00321)*** (15,04901)***

SMB 1,0309 1,01 1.017.143 0.814445
(2,796951)*** (2,17843)** (2,526503)** (1,868902)*

HML 0.587928 0,67 0.696655 0.589071
(2,370879)** (2,149516)** (2,571883)** (2,009038)*

Alfa 0,0029 -0.013710 0,01665 0.005334 -0.011874 0,017208
.(0,913195) (-3,387076)*** (3,21928)*** .(1,516783) (-3,119297)*** (3,32046)***

R2 0.891863 0.859178 0.854558 0.859555
R2 ajustado 0.884961 0.850189 0.845274 0.850590  
*Significante a 10%; **significante a 5%; ***significante a 1%. 

 

 

A Tabela 13, que traz os resultados dos portfólios ponderados pela captação líquida 

dos três meses anteriores, possui resultados semelhantes aos obtidos pela média 

simples. Os portfólios II e IV apresentaram alfa negativo e significante e os portólios I 

e III apesar de apresentarem alfas positivos, não o foram de forma estatísticamente 

significante. Entretanto, a diferença nos alfas manteve-se positiva e significante, 

indicando a possível presença do efeito Smart Money. 

 

 



 

 

Tabela 13 – Modelo Fama e French dos portfólios de fundos de ações – média 

ponderada pela captação líquida nos três meses anteriores 

Variável
Ações 10% 
Maiores (I)

Ações 10% 
Menores (II) Ações (I - II)

Ações 
Positivo (III)

Ações 
Negativo (IV) Ações (III - IV)

RMRF 0,993363 1,094387 0,98876 1,074193
(13,74169)*** (14,05952)*** (13,68697)*** (1,414861)***

SMB 1,393652 1,147605 1,410394 1,109109
(2,928026)*** (2,239134)** (2,965139)*** (2,218677)**

HML 0,812241 0,761424 0,816159 0,747266
(2,536302)** (2,208056)** (2,550204)** (2,221727)**

Alfa 0,004565 -0,013226 0,01779 0,004525 -0,012325 0,01685
(1,098041) (-2954207)*** (4,27935)*** (1,088948) (-2,822524)*** (2,79535)***

R2 0,824466 0,838007 0,822841 0,840151
R2 ajustado 0,813262 0,827668 0,811533 0,829947  
*Significante a 10%; **significante a 5%; ***significante a 1%. 

 

 

5.2.3. Portfólio de Fundos Multimercados com Renda Variável 

 

 

Os fundos multimercados com renda variável investem em diversas classes de 

ativos (renda fixa, câmbio, etc) incluindo renda variável (ações, etc.). Estes fundos 

não têm explicitado o mix de ativos com o qual devem ser comparados e podem 

inclusive possuir todo seu portfólio em uma única classe de ativos em um 

determinado período de tempo. Portanto, é esperado que nenhum modelo 

empregado nesse trabalho explique a maior parte dos retornos desses fundos.  

 

Na Tabela 14, podemos verificar que os portfólios I, II, III e IV apresentaram retornos 

anormais positivos e significantes. Entretanto, é importante salientar que devido aos 

baixos valores do R2 ajustado a análise fica prejudicada. Os resultados da baixa 

adequação do modelo de FAMA e FRENCH (1993) sugerem que os fundos 

multimercados com renda variável possuiam pouca exposição ao mercado acionário 

no período estudado. 

 

 



 

 

Tabela 14 – Modelo Fama e French dos portfólios de fundos multimercados 

com renda variável – média simples 

Variável

Multimercados 
com Renda 

Variável 10% 
Maiores (I)

Multimercados 
com Renda 

Variável 10% 
Menores (II)

Multimercados 
com Renda 

Variável (I - II)

Multimercados 
com Renda 

Variável 
Positivo (III)

Multimercados 
com Renda 

Variável 
Negativo (IV)

Multimercados 
com Renda 

Variável (III - IV)

RMRF 0.030719 0.017867 0.024276 0.030377
(2,916718)*** (1,178677) (2,576451)** (2,835568)***

SMB 0.101239 -0.107009 0.024252 -0.003918
(1,459877) (-1,072164) (0,390918) (-0,055544)

HML 0.087707 -0.077509 0.047009 0.011156
(1,879736)* (-1,154215) (1,126180) (0,235065)

Alfa 0.007632 0.006187 0,00145 0.009440 0.005978 0,00346
(12,59923)*** (7,096247)*** (1,36109) (17,41907)*** (9,702512)*** (4,21910)***

R2 0.193351 0.099964 0.191664 0.206462
R2 ajustado 0.141863 0.042515 0.140069 0.155811  
*Significante a 10%; **significante a 5%; ***significante a 1%. 

 

A Tabela 15 traz resultados semelhantes aos apresentados na Tabela 14, sendo que 

mais uma vez os baixos valores do R2 ajustado inviabilizam a correta análise dos 

coeficientes da regressão.  

 

Assim como realizado com os fundos de renda fixa, utilizou-se o método stepwise 

para tentar construir um modelo que melhor se adaptasse aos fundos multimercados 

com renda variável. Contudo, os resultados do melhor modelo não são muito 

melhores que os obtidos com os modelos de FAMA e FRENCH (1993) e CARHART 

(1997), portanto não serão demonstrados nesse trabalho. 

 

 



 

 

Tabela 15 – Modelo Fama e French dos portfólios de fundos multimercados 

com renda variável – média ponderada pela captação líquida nos três meses 

anteriores 

Variável

Multimercados 
com Renda 

Variável 10% 
Maiores (I)

Multimercados 
com Renda 

Variável 10% 
Menores (II)

Multimercados 
com Renda 

Variável (I - II)

Multimercados 
com Renda 

Variável 
Positivo (III)

Multimercados 
com Renda 

Variável 
Negativo (IV)

Multimercados 
com Renda 

Variável (III - IV)

RMRF 0,000725 -0,064991 0,024276 0,030377
(0,053128) (-0,673384) (2,576451)** (2,835568)***

SMB 0,152823 -0,740691 0,024252 -0,003918
(1,701402)* (-1,165560) (0,390918) (-0,055544)

HML 0,073711 -0,614009 0,047009 0,011156
(1,219679) (-1,436046) (1,126180) (0,235065)

Alfa 0,009359 -0,000769 0,01013 0,00944 0,005978 0,00346
(11,92761)*** (-0,138589) (1,80728)*** (17,41907)*** (9,702512)*** (4,21910)***

R2
0,076885 0,043311 0,191664 0,206462

R2 ajustado 0,017963 -0,017754 0,140069 0,155811  
*Significante a 10%; **significante a 5%; ***significante a 1%. 

 

 

5.3. O modelo Carhart 

 

 

O modelo de quatro fatores de CARHART (1997) é semelhante ao de três fatores 

porém inclui o fator que busca capturar o efeito momentum (UMD). A seguir são 

mostrados os resultados para os diversos portfólios. 

 

 

5.3.1. Portfólio de todos os fundos 

 

 

Os resultados da Tabela 16 mostram algumas evidências da existência do fenômeno 

Smart Money. Os portfólios I e III apresentaram retornos anormais positivos e 

significantes, indicando que, na média, os investidores movem seus recursos para 

os fundos que obterão melhores retornos no futuro. 

 

Os portfólios II e IV não apresentaram alfa significante. Todavia, a diferença nos 

alfas mostrou-se positiva e significante tanto para a diferença entre os fundos de 



 

 

captação positiva e negativa como para a diferença entre os fundos de maior 

captação e os de menor captação. 

 

 

Tabela 16 – Modelo Carhart do portfólio geral – média simples 

Variável
Portfólio 

Geral 10% 
Maiores (I)

Portfólio 
Geral 10% 

Menores (II)

Portfólio 
Geral (I - II)

Portfólio 
Geral Positivo 

(III)

Portfólio 
Geral 

Negativo (IV)

Portfólio 
Geral (III - IV)

RMRF 0,084671 0,064419 0,252583 0,287028
(3,973918)*** (2,512270)** (8,183330)*** (12,01097)***

SMB 0,050564 -0,102948 0,307838 0,125875
(0,367099) (-0,621045) (1,542776) (0,814794)

HML 0,108809 -0,056852 0,280047 0,000955
(1,143468) (-0,496437) (2,031554)** (0,008951)

UMD 0,007994 -0,029929 0,063077 0,059707
(0,487032) (-1,515057) (2,652620)** (3,243092)***

Alfa 0,010041 0,002474 0,00757 0,014617 -0,00133 0,01595
(7,922927)*** (1,622037) (3,81583)*** (7,961866)*** (-0,935768) (6,86853)***

R2
0,37359 0,210073 0,709943 0,83136

R2 ajustado 0,31912 0,141384 0,68472 0,816695  
*Significante a 10%; **significante a 5%; ***significante a 1%. 

 

 

A Tabela 17 traz resultados semelhantes aos da Tabela 16, porém os valores do R2 

e do R2 ajustado caem significativamente, prejudicando a realização de uma análise 

mais apurada. 

 

 

Tabela 17 – Modelo Carhart do portfólio geral – média ponderada pela captação 

líquida nos três meses anteriores 

Variável
Portfólio 

Geral 10% 
Maiores (I)

Portfólio 
Geral 10% 

Menores (II)

Portfólio 
Geral (I - II)

Portfólio 
Geral Positivo 

(III)

Portfólio 
Geral 

Negativo (IV)

Portfólio 
Geral (III - IV)

RMRF 0,03969 0,024569 0,055542 0,06537
(2,518654)** (0,99456) (3,300517)*** (2,810171)***

SMB 0,047458 -0,173784 0,088047 -0,105583
(0,465852) (-1,088180) (0,809342) (-0,70211)

HML 0,069986 -0,072707 0,09578 -0,071639
(0,994409) (-0,659) (1,274404) (-0,689567)

UMD -0,010708 -0,063804 -0,007843 -0,054864
(-0,882045) (-3,352468)*** (-0,604927) (-3,061448)***

Alfa 0,009312 0,001802 0,00751 0,009778 0,001057 0,00872
(9,935070)*** (1,226266) (4,30874)*** (9,769202)*** (0,763796) (5,10627)***

R2 0,163744 0,242654 0,237262 0,309684
R2 ajustado 0,091026 0,176797 0,170937 0,249657  
*Significante a 10%; **significante a 5%; ***significante a 1%. 



 

 

 

 

5.3.2. Portfólio de Fundos de Ações 

 

 

A Tabela 18 demonstra os resultados do modelo de quatro fatores de CARHART 

(1997) para os portfólios de ações. A primeira informação que chama atenção é o 

fato de o fator que capta o fenômeno momentum (UMD) ser altamente significante 

para praticamente todos os portfólios. Vemos ainda indícios da presença do efeito 

Smart Money tanto na divisão dos portfólios por decís (10% maiores e 10% 

menores) como na divisão dos portfólios de captação positiva e negativa. Esse 

resultado difere do encontrado por ASAPP e TIWARI (2004), uma vez que ao se 

controlar para o momentum o efeito Smart Money encontrado anteriormente não 

desaparece. Contudo, esse resultado está mais próximo ao encontrado por 

WERMERS (2003) que afirma que apenas uma parte do efeito Smart Money é 

explicada pelo momentum. 

 

 

Tabela 18 – Modelo de Carhart dos portfólios de ações – média simples 

Variável
Ações 10% 
Maiores (I)

Ações 10% 
Menores (II)

Ações (I - II)
Ações 

Positivo (III)
Ações 

Negativo (IV)
Ações (III - IV)

RMRF 0.955788 1,002397 0.864060 0.934612
(19,64942)*** (18,21904)*** (17,19189)*** (17,88439)***

SMB 0.920972 0.842406 0.882687 0.659484
(2,928795)*** (2,368437)** (2,716697)*** (1,952099)*

HML 0.360783 0.324873 0.418701 0.268729
(1,660754) (1,322119) (1,865329)* (1,151407)

UMD 0.163277 0.248202 0.199800 0.230269
(4,357069)*** (5,85559)*** (5,160066)*** (5,719517)***

Alfa 0.007013 -0.007518 0,01453 0.010319 -0.006130 0,01645
(2,424102)** (-2,297279)** (3,32670)*** (3,451725)*** (-1,972005)* (3,81401)***

R2 0.923453 0.919318 0.907880 0.917923
R2 ajustado 0.916797 0.912302 0.899869 0.910786  
*Significante a 10%; **significante a 5%; ***significante a 1%. 

 

 

Vemos na Tabela 19 que ao se ponderar os retornos pela captação líquida nos três 

meses anteriores o efeito Smart Money continua presente, apesar de a significância 

estatística ter diminuído. Essa redução da significância pode ser um indício de que o 



 

 

efeito Smart Money está mais presente nos menores fundos, como foi observado por 

ZHENG (1999) e SAWICKI e FINN (2002).  

 

 

Tabela 19 – Modelo de Carhart dos portfólios de ações – média ponderada pela 

captação líquida nos três meses anteriores 

Variável
Ações 10% 
Maiores (I)

Ações 10% 
Menores (II)

Ações (I - II)
Ações 

Positivo (III)
Ações 

Negativo (IV)
Ações (III - IV)

RMRF 0,945729 1,024008 0,939849 1,005097
(14,24723)*** (16,36942)*** (14,27373)*** (1,654396)***

SMB 1,273465 0,970029 1286986 0,934772
(2,967602)*** (2,398662)** (3,023483)*** (2,380081)**

HML 0,563784 0,394331 0,561043 0,386868
(1,901729)* (1,411439) (1,907861)* (1,425824)

UMD 0,178596 0,263875 0,183383 0,259062
(3,492333)*** (5,475309)*** (3,615087)*** (5,534975)***

Alfa 0,009021 -0,006643 0,01566 0,0091 -0,005862 0,01496
(2,284795)** (-1,785348)* (2,88722)*** (2,323449)** (-1,622271) (2,80773)***

R2 0,861254 0,901925 0,862037 0,904052
R2 ajustado 0,849189 0,893397 0,85004 0,895709  
*Significante a 10%; **significante a 5%; ***significante a 1%. 

 

 

5.3.3. Portfólio de Fundos Multimercados com Renda Variável 

 

 

Para os fundos multimercados com renda variável, pode-se observar nas Tabelas 20 

e 21 que novamente os valores do R2 e do R2 ajustado são muito baixos, 

prejudicando a análise. Deste modo, apesar de um aparente efeito Smart Money, 

não é possível tirar quaisquer conclusões dos fundos contidos nessa classificação. 

 

 



 

 

Tabela 20 – Modelo de Carhart dos portfólios de fundos multimercados com 

renda variável – média simples 

Variável

Multimercados 
com Renda 

Variável 10% 
Maiores (I)

Multimercados 
com Renda 

Variável 10% 
Menores (II)

Multimercados 
com Renda 

Variável (I - II)

Multimercados 
com Renda 

Variável 
Positivo (III)

Multimercados 
com Renda 

Variável 
Negativo (IV)

Multimercados 
com Renda 

Variável (III - IV)

RMRF 0.029202 0.022846 0.023649 0.033598
(2,698015)*** (1,498811) (2,432706)** (3,104932)***

SMB 0.097410 -0.094445 0.022671 0.004208
(1,392161) (-0,958435) (0,360743) (0,060158)

HML 0.079792 -0.051535 0.043740 0.027955
(1,650678) (-0,757016) (1,007445) (0,578455)

UMD 0.005689 -0.018670 0.002350 -0.012075
(0,682245) (-1,589891) (0,313738) (-1,448508)

Alfa 0.007774 0.005721 0,00205 0.009499 0.005677 0,00382
(12,07578)*** (6,310078)*** (1,84629)* (16,42709) (8,820589)*** (4,41737)***

R2 0.201432 0.146846 0.193390 0.241078
R2 ajustado 0.131991 0.072659 0.123250 0.175085  
*Significante a 10%; **significante a 5%; ***significante a 1%. 

 

 

Tabela 21 – Modelo de Carhart dos portfólios de fundos multimercados com 

renda variável – média ponderada pela captação líquida nos três meses 

anteriores 

Variável

Multimercados 
com Renda 

Variável 10% 
Maiores (I)

Multimercados 
com Renda 

Variável 10% 
Menores (II)

Multimercados 
com Renda 

Variável (I - II)

Multimercados 
com Renda 

Variável 
Positivo (III)

Multimercados 
com Renda 

Variável 
Negativo (IV)

Multimercados 
com Renda 

Variável (III - IV)

RMRF 0,001391 -0,007362 0,004987 -0,00498
(0,098761) (-0,081166) (0,37996) (-0,06187)

SMB 0,154503 -0,595285 0,139439 -0,526058
(1,697207)* (-1,015215) (1,643457) (-1,010966)

HML 0,077185 -0,31342 0,067736 -0,275833
(1,227282) (-0,773707) (1,155612) (-0,767301)

UMD -0,002497 -0,21607 -0,001652 -0,185599
(-0,230163) (-3,092101)*** (-0,163423) (-2,992976)***

Alfa 0,009296 -0,00616 0,01546 0,009467 -0,00464 0,01411
(11,09906)*** (-1,141765) (2,83088)*** (12,12734)*** (-0,969083) (2,90790)***

R2 0,077947 0,207941 0,06325 0,198023
R2 ajustado -0,002231 0,139066 -0,018207 0,128286  
*Significante a 10%; **significante a 5%; ***significante a 1%. 

 



 

 

 

5.4. O Modelo de Renda Fixa 

 

 

Nos fundos de renda fixa não foi possível identificar quaisquer evidências do efeito 

Smart Money uma vez que os alfas da regressão não mostraram-se significantes, à 

exceção do portfólio “renda fixa negativo” mostrado na Tabela 22, que apresentou 

retornos anormais negativos e significantes ao nível de 5%. 

 

As diferenças nos alfas também mostraram-se insignificantes, indicando que para os 

fundos de renda fixa, a captação líquida nos três meses anteriores não possui 

nenhuma ligação com sua performance posterior. 

 

 

Tabela 22 – Modelo de Renda Fixa dos portfólios de renda fixa – média simples 

Variável
Renda Fixa 

10% Maiores 
(I)

Renda Fixa 
10% Menores 

(II)

Renda Fixa    
(I - II)

Renda Fixa 
Positivo (III)

Renda Fixa 
Negativo (IV)

Renda Fixa (III 
- IV)

CDI 0,566601 0,557172 0,510475 0,753127
(2,974908)*** (4,067887)*** (3,202824)*** (4,016248)***

EMBI 0,0000024 0,000000348 0,00000374 0,00000111
(2,344476)** (0,473302) (4,375861)*** (1,098498)

INDRF 0,002128 0,0000685 0,001857 0,000254
(3,262292)*** (0,146086) (3,402818)*** (0,395714)

LNDOLAR -0,037526 -0,005829 -0,021593 -0,006811
(-5,119424)*** (-1,105816) (-3,520146)*** (-0,943739)

Alfa -0,003203 -0,002096 -0,00111 -0,003503 -0,006465 0,00296
(-1,213137) (-1,104079) (-0,34041) (-1,585500) (-2,486905)** (0,86819)

R2 0,623234 0,34106 0,64139 0,36317
R2 ajustado 0,590472 0,283761 0,610207 0,307794  
*Significante a 10%; **significante a 5%; ***significante a 1%. 

 

 

Ao se ponderar os retornos pela captação líquida nos três meses anteriores todos os 

alfas mostraram-se não significantes, inclusive a diferença dos alfas. Logo, nos 

fundos de renda fixa não é possível identificar a existência do efeito Smart Money. 

 



 

 

É importante ressaltar que para parte dos portfólios estudados o modelo proposto 

teve um bom poder explicativo. Contudo para alguns portfólios essa capacidade 

preditiva diminuiu consideravelmente.  

 

 

Tabela 23 – Modelo de Renda Fixa dos portfólios de renda fixa – média 

ponderada pela captação líquida nos três meses anteriores 

Variável
Renda Fixa 

10% Maiores 
(I)

Renda Fixa 
10% Menores 

(II)

Renda Fixa    
(I - II)

Renda Fixa 
Positivo (III)

Renda Fixa 
Negativo (IV)

Renda Fixa (III 
- IV)

CDI 0,263674 0,391536 0,252337 0,613174
(0,850765) (1,583809) (0,819862) (2,222069)**

EMBI 0,00000957 0,00000104 0,00000964 0,00000144
(5,750740)*** (0,787492) (5,836904)*** (0,970634)

INDRF 0,00031 -0,0000219 0,000286 0,000138
(0,291949) (-0,025869) (0,270917) (0,146339)

LNDOLAR -0,012115 -0,00608 -0,012098 -0,000305
(-1015683) (-0,639072) (-1,021326) (-0,028747)

Alfa -0,003455 -0,000363 -0,00309 -0,003436 -0,004294 0,00086
(-0,804289) (-0,105946) (-0,56271) (-0,805324) (-1,122596) (0,14973)

R2 0,492636 0,102902 0,497992 0,15981
R2 ajustado 0,448517 0,024893 0,45434 0,08675  
*Significante a 10%; **significante a 5%; ***significante a 1%. 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

 

6.1. Explicações dos resultados 

 

 

Foram encontradas evidências do efeito Smart Money para os fundos de ações 

estudados. Para os fundos multimercados não foi possível tirar conclusões pois os 

modelos utilizados não se mostraram adequados à explicação dos retornos. Já os 

fundos de renda fixa não apresentaram indícios da existência do efeito Smart 

Money.  O quadro 3 apresenta um resumo dos resultados encontrados. 

 

 



 

 

 
Teste de Médias Fama e French Carhart Renda Fixa

Portfólio Geral
Médias estatísticamente 
diferentes para todas as 

comparações

Média simples - Fortes 
evidências. Média 

ponderada - 
inconclusivo.

Evidências do efeito nos 
portfólios 10% maior e 

positivo
-

Ações
Médias estatísticamente 
diferentes para todas as 

comparações

Evidências do efeito nos 
portfólios 10% menor e 

negativo
Evidências do efeito -

Multimercados com Renda 
Variável

Médias estatísticamente 
diferentes para todas as 

comparações
Inconclusivo Inconclusivo -

Renda Fixa
Médias estatísticamente 
diferentes para 3 das 4 

comparações
- - Não foi encontrado o 

efeito Smart Money
 

Quadro 3 - Resumo dos resultados obtidos 

 

 

Para a amostra estudada, o modelo de quatro fatores de CARHART (1997) mostrou-

se superior ao de três fatores de FAMA e FRENCH na explicação dos retornos dos 

fundos de ações pois apresentou valores do R2 ajustado superiores e critério de 

Akaike e de Schwarz inferiores. 

 

Os resultados dos fundos de ações indicam que os investidores aparentemente 

possuem uma habilidade superior na escolha dos fundos em que investem. Ao se 

controlar pelo efeito momentum, esperava-se que o efeito Smart Money identificado 

usando o modelo de FAMA e FRENCH (1993) desaparecesse, o que não ocorreu. 

Portanto, de alguma maneira os fundos que recebem maior fluxo de investimentos 

posteriormente possuem uma performance superior àqueles de menor captação 

líquida. Isso indica, que de alguma maneira os investidores movem seus recursos 

nos fundos que obterão melhores performances no futuro. 

 

I 

6.2. Restrições ao estudo 

 

 

O presente trabalho possui algumas restrições que devem ser apontadas: 

 



 

 

Não foi possível identificar de maneira adequada os fenômenos de fusões entre os 

fundos, o que pode ter enviesado os valores de captação líquida do fundo 

remanescente do processo de fusão. 

 

Devido aos critérios de seleção da amostra, ela não refletiu fielmente a composição 

do mercado brasileiro, uma vez que cada classe de fundos (ações, multimercados 

com renda variável e renda fixa) representava cerca de um terço da amostra. 

Portanto, os resultados obtidos para os portfólios “portfólio geral” não podem ser 

extendidos para a indústria de fundos, mas somente para a amostra estudada. 

 

O fato de que somente os fundos com dados em todas as datas da amostra foram 

incluídos pode ter provocado viés de sobrevivência (survivorship bias) que não foi 

controlado. 

 

Os fundos multimercados são bastante heterogêneos, sendo que grande parte dos 

fundos incluídos nessa categoria comporta-se basicamente como fundos 

referenciados DI ou fundos de renda fixa, enquanto outros possuem em sua 

composição as mais diferente classes de ativos. Logo, é muito difícil que um modelo 

voltado para o mercado de ações ou para o mercado de renda fixa consiga explicar 

a maior parte da variação dos retornos. Com isso, a análise desse segmento da 

amostra inviabilizou-se. 

 

Apesar das ressalvas existentes o trabalho conseguiu contribuir para a criação de 

conhecimento sobre a indústria de fundos brasileira e para aprofundar o estudo 

sobre o efeito Smart Money. 

 

 

6.3. Pesquisas futuras 

 

 

A elaboração desse trabalho provoca novas dúvidas e alguns pontos merecem uma 

pesquisa mais aprofundada. 

 



 

 

No que diz respeito ao efeito Smart Money no Brasil três assuntos podem ser 

pesquisados mais detalhadamente: 

 

• A verificação da relação entre o tamanho dos fundos e a existência ou não do 

efeito no Brasil. 

 

• O impacto das taxas de administração na existência do efeito Smart Money. 

Será que os fundos que apresentam maior captação líquida o fazem 

simplesmente por cobrarem menores taxas de administração? O retorno 

desses fundos é superior devido a cobrarem taxas menores ou devido à uma 

habilidade superior dos gestores? 

 

• Os determinantes do efeito Smart Money. Devem ser realizados mais estudos 

que busquem identificar as causas da existência do efeito Smart Money no 

Brasil, para verificar se os investidores possuem realmente uma capacidade 

de identificar os fundos que obterão melhores performances no futuro ou se o 

efeito é devido a outros fatores. 

 

Outros assuntos também merecem maior atenção pela comunidade acadêmica. O 

fato de os coeficientes do fator momentum (UMD) serem significantes para os 

portfólios de ações sugere a existência desse fenômeno no Brasil. Novos estudos 

sobre persistência de performance e mais especificamente sobre o momentum 

descoberto por JEGADEESH e TITMAN (1993) contribuiriam para o mercado 

acionário brasileiro.  

 

A elaboração de modelos para a explicação dos retornos dos fundos de renda fixa e 

dos fundos multimercados com renda variável também seriam de extrema relevância 

para a compreensão e desenvolvimento da indústria de fundos brasileira. 
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ANEXO A 
Categoria ANBID Tipo ANBID Riscos

Curto Prazo Curto Prazo DI/SELIC
Referenciado DI

Referenciado Outros
Renda Fixa Juros

Renda Fixa Crédito Juros + Crédito

Renda fixa Multi-índices Juros + Crédito + Ind de 
preços

Renda fixa com 
Alavancagem

Juros + Crédito + Ind de 
preços + Alavancagem

Balanceados

Multimercados Sem RV

Multimercados Com RV

Multimercados Sem RV 
Com Alavancagem

Multimercados Com RV 
Com Alavancagem
Capital Protegido

Investimento no Exterior Investimento no Exterior
Títulos da dívida externa 

e taxa de câmbio

Ações IBOVESPA 
Indexado

Ações IBOVESPA Ativos

Ações IBOVESPA Ativo 
Alavancado

Índice de Referência + 
Alavancagem

Ações IBX Indexado

Ações IBX Ativo Com 
Alavancagem

Índice de Referência + 
Alavancagem

Ações Setoriais 
Telecomunicações

Ações Setoriais Energia

Ações Outros -
Ações Outros Com 

Alavancagem
alavancagem

Cambial Dólar sem 
alavancagem

Cambial Euro sem 
alavancagem

Cambial Dólar com 
alavancagem

Cambial Outros sem 
alavancagem

Variação das moedas

Cambial Outros com 
alavancagem

Variação das 
moedas+alavancagem

Ações Outros

Cambial

Moeda de Referência.

IBX

Indexador referência + 
AlavancagemAções IBX Ativo

Ações Setoriais Risco do Setor

Renda Fixa

Multimercados Diversas Classes de 
ativos

IBOVESPA
Índice de Referência.

Referenciados Indexador de Referência

 



 

 

 

I - FUNDOS DE INVESTIMENTO:  

São os Fundos regulamentados pela Instrução CVM 409/2004¹ 

1. FUNDOS DE CURTO PRAZO: 

Busca retorno através de investimentos em títulos indexados à CDI/Selic ou em 

papéis prefixados, desde que indexados e/ou sintetizados para CDI/Selic; de 

emissão do Tesouro Nacional (TN) e/ou do BACEN; com prazo máximo a decorrer 

de 375 dias e prazo médio da carteira de, no máximo, 60 dias. É permitida, também, 

a realização de Operações Compromissadas, desde que: sejam indexadas à 

CDI/Selic; lastreadas em títulos do TN ou do BACEN e com contraparte classificada 

como baixo risco de crédito. No caso específico da contraparte ser o BACEN é 

permitida a operação pré-fixada com prazo máximo de 7 dias, desde que 

corresponda a períodos de feriados prolongados; ou de 60 dias, desde que indexada 

à CDI/Selic. 

2. FUNDOS REFERENCIADOS:  

2.1 Referenciados DI: 

Fundos que objetivam investir, no mínimo, 95% do valor de sua carteira em títulos 

ou operações que busquem acompanhar as variações do CDI ou SELIC, estando 

também sujeitos às oscilações decorrentes do ágio/deságio dos títulos em relação a 

estes parâmetros de referência. O montante não aplicado em operações que 

busquem acompanhar as variações destes parâmetros de referência, devem ser 

aplicados somente em operações permitidas para os Fundos Curto Prazo. Estes 

fundos seguem as disposições do artigo 94 da Instrução CVM 409² . 

2.2 Referenciados Outros:  

Fundos que objetivam investir, no mínimo, 95% do valor de sua carteira em títulos 

ou operações que busquem acompanhar as variações de um parâmetro de 

referência diferente daqueles definidos no item 2.1 acima, estando também sujeitos 

às oscilações decorrentes do ágio/deságio dos títulos em relação ao seu parâmetro 



 

 

de referência. O montante não aplicado em operações que busquem acompanhar as 

variações do parâmetro de referência, devem ser aplicados somente em operações 

permitidas para os Fundos Curto Prazo. Estes fundos seguem as disposições do 

artigo 94 da Instrução CVM 409. Nesta categoria não são permitidos os 

parâmetros de referência moedas estrangeiras ou mercado acionário. 

3. FUNDOS DE RENDA FIXA:  

3.1 Renda Fixa:  

Busca retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa (sendo aceitos 

títulos sintetizados através do uso de derivativos). Excluem-se estratégias que 

impliquem em risco de índices de preço, de moeda estrangeira ou de renda variável 

(ações, etc.). Devem manter, no mínimo, 80% de sua carteira em títulos públicos 

federais ou ativos com baixo risco de crédito. Não admitem alavancagem³ . 

3.2 Renda Fixa Crédito:  

Busca retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa de qualquer 

espectro de risco de crédito (sendo aceitos títulos sintetizados através do uso de 

derivativos). Excluem-se estratégias que impliquem em risco de índices de preço, de 

moeda estrangeira ou de renda variável (ações, etc.). Não admitem alavancagem³.  

3.3 Renda Fixa Multi-índices: 

Busca retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa de qualquer 

espectro de risco de crédito (sendo aceitos títulos sintetizados através do uso de 

derivativos), incluindo-se estratégias que impliquem em risco de índices de preço. 

Excluem-se, porém, investimentos que impliquem em risco de oscilações de moeda 

estrangeira e de renda variável (ações, etc.). Não admitem alavancagem³. 

3.4. Renda Fixa Alavancados:  

Busca retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa de qualquer 

espectro de risco de crédito (sendo aceitos títulos sintetizados através do uso de 

derivativos), incluindo-se estratégias que impliquem em risco de índices de preço. 



 

 

Excluem-se, porém, investimentos que impliquem em risco de oscilações de moeda 

estrangeira e de renda variável (ações, etc.). Estes fundos podem, inclusive, realizar 

operações que impliquem em alavancagem³ do patrimônio 

4. FUNDOS CAMBIAIS:  

4.1. Cambial Dólar sem alavancagem  

São fundos que aplicam pelo menos 80% de sua carteira em ativos - de qualquer 

espectro de risco de crédito - relacionados diretamente, ou sintetizados via 

derivativos, à moeda norte-americana. O montante não aplicado em ativos 

relacionados direta ou indiretamente ao dólar deve ser aplicado somente em títulos 

e operações de Renda Fixa (pré ou pós-fixadas a CDI/ SELIC). Não admitem 

alavancagem³.  

4.2 Cambial Euro sem Alavancagem 

São fundos que aplicam pelo menos 80% de sua carteira em ativos - de qualquer 

espectro de risco de crédito - relacionados diretamente, ou sintetizados via 

derivativos, à moeda européia. O montante não aplicado em ativos relacionados 

direta ou indiretamente ao euro deve ser aplicado somente em títulos e operações 

de Renda Fixa (pré ou pós-fixadas a CDI/ SELIC).  Não admitem alavancagem³. 

4.3 Cambial Dólar com alavancagem  

São fundos que aplicam pelo menos 80% de sua carteira em ativos - de qualquer 

espectro de risco de crédito - relacionados diretamente, ou sintetizados via 

derivativos, à moeda norte-americana. O montante não aplicado em ativos 

relacionados direta ou indiretamente ao dólar deve ser aplicado somente em títulos 

e operações de Renda Fixa (pré ou pós-fixadas a CDI/ SELIC). Estes fundos 

admitem alavancagem³  

4.4 Cambial Outros sem alavancagem 

São fundos que aplicam pelo menos 80% de sua carteira em ativos - de qualquer 

espectro de risco de crédito - relacionados diretamente, ou sintetizados via 



 

 

derivativos, a uma ou mais moedas estrangeiras. O montante não aplicado em 

ativos relacionados direta ou indiretamente a uma ou mais moedas estrangeiras 

deve ser aplicado somente em títulos e operações de Renda Fixa (pré ou pós-

fixadas a CDI/ SELIC).  Não admitem alavancagem³. 

4.5 Cambial Outros com alavancagem 

São fundos que aplicam pelo menos 80% de sua carteira em ativos - de qualquer 

espectro de risco de crédito - relacionados diretamente, ou sintetizados via 

derivativos, a uma ou mais moedas estrangeiras. O montante não aplicado em 

ativos relacionados direta ou indiretamente a uma ou mais moedas estrangeiras 

deve ser aplicado somente em títulos e de Renda Fixa (pré ou pós-fixadas a CDI/ 

SELIC). Estes fundos admitem alavancagem³.  

5. FUNDOS MULTIMERCADOS: 

5.1. Multimercados sem alavancagem, sem renda variável  

Classificam-se neste segmento os fundos que buscam retorno no longo prazo 

através de investimento em diversas classes de ativos (renda fixa, câmbio, etc) 

exceto renda variável (ações, etc.). Estes fundos não têm explicitado o mix de ativos 

com o qual devem ser comparados (asset allocation benchmark) e podem, inclusive, 

ser comparados a parâmetro de desempenho que reflita apenas uma classe de 

ativos (por exemplo: 100% CDI). Não admitem alavancagem³. 

5.2. Multimercados sem alavancagem, com renda variável 

Classificam-se neste segmento os fundos que buscam retorno no longo prazo 

através de investimento em diversas classes de ativos (renda fixa, câmbio, etc) 

incluindo renda variável (ações, etc.). Estes fundos não têm explicitado o mix de 

ativos com o qual devem ser comparados (asset allocation benchmark) e podem, 

inclusive, ser comparados a parâmetro de desempenho que reflita apenas uma 

classe de ativos (por exemplo: 100% CDI). Não admitem alavancagem³. 

5.3.Multimercados com alavancagem, sem renda variável  



 

 

Classificam-se neste segmento os fundos que buscam retorno no longo prazo 

através de investimento em diversas classes de ativos (renda fixa, câmbio, etc) 

exceto renda variável (ações, etc.). Estes fundos não têm explicitado o mix de ativos 

com o qual devem ser comparados (asset allocation benchmark) e podem, inclusive, 

ser comparados a parâmetro de desempenho que reflita apenas uma classe de 

ativos (por exemplo: 100% CDI). Admitem alavancagem³.  

5.4. Multimercados com alavancagem, com renda variável  

Classificam-se neste segmento os fundos que buscam retorno no longo prazo 

através de investimento em diversas classes de ativos (renda fixa, câmbio, etc) 

incluindo renda variável (ações, etc.). Estes fundos não têm explicitado o mix de 

ativos com o qual devem ser comparados (asset allocation benchmark) e podem, 

inclusive, ser comparados a parâmetro de desempenho que reflita apenas uma 

classe de ativos (por exemplo: 100% CDI). Admitem alavancagem³. 

5.5. Balanceados  

Classificam-se neste segmento os fundos que buscam retorno no longo prazo 

através de investimento em diversas classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, 

etc). Estes fundos utilizam uma estratégia de investimento diversificada e, 

deslocamentos táticos entre as classes de ativos ou estratégia explícita de 

rebalanceamento de curto prazo Estes fundos devem ter explicitado o mix de ativos 

(percentual de cada classe de ativo) com o qual devem ser comparados (asset 

allocation benchmark). Sendo assim, esses fundos não podem ser comparados a 

indicador de desempenho que reflita apenas uma classe de ativos (por exemplo: 

100% CDI). Não admitem alavancagem³.  

5.6. Capital Protegido  

Busca retornos em mercados de risco procurando proteger parcial ou totalmente o 

principal investido.  

6. FUNDOS DE DÍVIDA EXTERNA: 

São fundos que têm como objetivo investir preponderantemente em títulos 



 

 

representativos da dívida externa de responsabilidade da União. Estes fundos 

seguem o disposto no artigo 96 da Instrução CVM 409.  

7. FUNDOS DE AÇÕES: 

Os Fundos de Ações devem possuir, no mínimo, 67% da carteira em ações à vista. 

7.1. Fundos de Ações Ibovespa  

7.1.1 Fundos de Ações Ibovespa Indexado  

São fundos cujo objetivo de investimento é acompanhar o comportamento do 

Ibovespa. Não admitem alavancagem³. 

7.1.2 Fundos de Ações Ibovespa Ativo  

São fundos que utilizam o Índice Bovespa como referência, tendo objetivo explícito 

de superar o este índice. Não admitem alavancagem³.  

7.1.3 Fundos de Ações Ibovespa Ativo com alavancagem  

São fundos que utilizam o Índice Bovespa como referência, tendo objetivo explícito 

de superar este índice. Admitem alavancagem³.  

7.2 Fundos de Ações IBX 

7.2.1 Fundos de Ações IBX Indexado  

São fundos cujo objetivo de investimento é acompanhar o comportamento do IBX ou 

do IBX 50. Não admitem alavancagem³. 

7.2.2 Fundos de Ações IBX Ativo 

São fundos que utilizam o IBX ou o IBX 50 como referência, tendo objetivo explícito 

de superar o respectivo índice. Não admitem alavancagem³. 

7.2.3 Fundos de Ações IBX com alavancagem  



 

 

São fundos que utilizam o IBX ou o IBX 50 como referência, tendo o objetivo 

explícito de superar o respectivo índice. Admitem alavancagem³.  

7.3 Fundos de Ações Setoriais 

7.3.1 Telecomunicações  

São fundos cuja estratégia é investir em ações do setor de telecomunicações. Não 

admitem alavancagem³.  

7.3.2 Energia  

São fundos cuja estratégia é investir em ações do setor de energia. Não admitem 

alavancagem³.  

7.4 . Fundos de Ações Outros 

7.4.1 Outros sem alavancagem  

Classificam-se neste segmento os fundos de ações abertos que não se enquadrem 

em nenhum dos segmentos anteriores (7.1 a 7.3, e seus subsegmentos). Não 

admitem alavancagem³. 

7.4.2 Outros com alavancagem  

Classificam-se neste segmento os fundos de ações abertos que não se enquadrem 

em nenhum dos segmentos anteriores (7.1 a 7.3., e seus subsegmentos). Admitem 

alavancagem³.  

8. FUNDOS FECHADOS 

8.1 Fundos Fechados de Renda Fixa 

8.2 Fundos Fechados de Ações 

8.3. Fundos Fechados Mistos 



 

 

II - FUNDOS DE PREVIDÊNCIA 

Nesta categoria incluem-se os FAPI's e Fundos Exclusivos para PGBL's. Será 

utilizada a classificação dos Fundos de Investimento (item I). 

III - FUNDOS MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO 

São os fundos regulamentados pelas Instruções CVM 141/1991, 157/1991, 

266/1997, CVM 279/1998 e suas modificações. 

IV - FUNDOS OFF SHORE  

Para efeitos desta classificação, será considerado fundo off shore aquele constituído 

fora do território brasileiro, mas cujo gestor localiza-se no Brasil. 

1. Off Shore Renda Fixa  

2. Off Shore Renda Variável  

3. Off Shore Mistos 

V - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

São os fundos regulamentados pelas Instruções CVM 356/2001 e CVM 399/2003 e 

suas modificações.  

VI - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

São os fundos regulamentados pelas Instruções CVM 205/1994 e CVM 206/1994 e 

suas modificações. 

VII - FUNDOS DE ÍNDICE 

São os fundos regulamentados pela Instrução CVM 359/2002.  

  ¹ Com exceção dos fundos em cotas que aplicam em fundos regulamentados pela Instrução CVM 359/02  

² Entende-se por proteção da carteira, ou hedge, qualquer operação que tenha por objetivo neutralizar riscos diferentes do 

parâmetro de referência do fundo, ou sintetizar riscos que atrelem o fundo ao parâmetro de referência, limitado ao valor do seu 



 

 

patrimônio 

³Um fundo é considerado alavancado sempre que existir possibilidade (diferente de zero) de perda superior ao patrimônio do 

fundo, desconsiderando-se casos de default nos ativos do fundo. 

 

 


