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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo do trabalho é investigar o papel dos custos de informação para 
explicar a dinâmica da captação em fundos multimercado brasileiros, por meio da 
criação de um modelo que incorpora os dados do Assets under Management (AuM) 
do gestor e da performance passada, adaptando o estudo feito por Huang, Wei e Yan 
(2007). O argumento principal estabelece que divulgar os bons resultados obtidos 
pelos fundos, reduzindo assim os custos de informação associados ao investimento, 
parece ser fundamental para atrair novos recursos, pois a observação da performance 
passada é o critério principal de análise do investidor. Neste sentido, o AuM dos 
gestores foi utilizado como uma proxy da sua capacidade de investir em marketing e 
esforços de divulgação e distribuição. A hipótese do trabalho é que, para o fundo 
apresentar uma boa resposta de captação frente à performance observada, existem 
duas possibilidades: ou o fundo se destaca frente aos concorrentes ou o gestor tem 
capacidade de investir dar visibilidade ao produto. No caso dos fundos com baixos 
custos de informação, os investidores podem se interessar pelo investimento, mesmo 
que a performance passada não seja espetacular. Dessa forma, o fluxo de captação 
seria mais sensível à níveis medianos de performance. Os resultados foram obtidos 
utilizando-se uma amostra de 583 fundos, no período de 2004 a 2017 e indicaram 
que, até um período em que a distribuição de fundos no Brasil era predominantemente 
feita pelos grandes bancos e instituições financeiras, há evidências de que o AuM do 
gestor era relevante para influenciar a sensibilidade do fluxo de captação em níveis 
intermediários de performance. No entanto, quando se considera os dados a partir de 
2013, constata-se que o AuM do gestor deixou de ser significativo para influenciar o 
fluxo de captação. Esse resultado pode ser atribuído ao contexto atual da oferta de 
fundos no país, marcado pela forte presença de players independentes dos grandes 
bancos de varejo. 

 
Palavras-chave: performance passada; fluxo de captação de fundos; custos de 

informação; fundos multimercado; distribuição de fundos. 

 

  



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This paper aims to investigate the role of information costs to explain the dynamics of 
fund flows in Brazilian multimercado investment funds by creating a model that 
incorporates the Assets under Management (AuM) data and past performance, 
adapting the study that was done by Huang , Wei and Yan (2007). The main idea is 
that disclosing the good results obtained by the funds, thus reducing the information 
costs associated with the investment, seems to be fundamental to attract new 
resources, since the observation of past performance is the main criterion of investor’s 
analysis. In this sense, the AuM was used as a proxy for their ability to invest in 
marketing and advertising efforts. The hypothesis is that, for the fund to present a 
higher flow sensitivity to the observed performance, there are two possibilities: either 
the fund stands out from the competitors or the manager has the capacity to invest, 
providing visibility to the product. In the case of funds with low information costs, 
investors may be interested in the investment, even if past performance is not 
spectacular. In this way, the fund flows is more sensitive to medium levels of 
performance. The results were obtained by using a sample of 583 funds, from 2004 to 
2017, pointing that, until a period in which the funds distribution in Brazil was 
predominantly held by large banks and financial institutions, there is evidence that 
manager’s AuM was relevant to influence the sensitivity of the fund flows to 
intermediate levels of performance. However, when considering the data from 2013, it 
is verified that the manager's AuM is no longer significant to influence the uptake flow. 
This result can be attributed to the current context of the funds offering in Brazil, 
characterized by the strong presence of independent players from large retail banks. 
 
Keywords: past performance; fund flows; information costs; investment funds; funds 

distribution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os fundos de investimento são importantes instrumentos para o 

desenvolvimento do mercado de capitais em função do volume de recursos que 

administram, fornecendo liquidez para os mercados, influenciando a eficiência da 

alocação de recursos na economia e, no caso brasileiro, exercendo um papel 

fundamental para o financiamento da dívida pública. Neste sentido, é relevante 

entender os fatores que afetam a decisão dos investidores em alocar em fundos de 

investimentos.  

Estudos empíricos nesta área (BARDELLA, 2009; ZHENG, 1999; 

GRUBER, 1996; IPPOLITO, 1992; entre outros) argumentam que os investidores 

direcionam recursos para fundos que se destacam em performance quando 

comparados a fundos com performance inferior. Em outras palavras, os investidores 

tomam decisões de investimento a partir de informações sobre a performance 

passada dos fundos, premiando-os ou não com mais ou menos fluxo de recursos, 

acreditando que, fundos que apresentaram melhor desempenho no passado serão 

aqueles que continuarão obtendo os melhores resultados. Se, de fato, os investidores 

possuem essa habilidade em escolher os melhores fundos observando o seu 

desempenho, indicando a existência do conceito do Smart Money teorizado pelo 

Gruber (1996), não foi possível encontrar um consenso na literatura. De qualquer 

forma, investir na divulgação de fundos que apresentaram bons resultados, parece ter 

uma lógica para atrair novos recursos. 

Neste sentido, a relação entre a performance do fundo e sua capacidade 

de atrair recursos é determinada pela existência, segundo alguns autores, de custos 

para coletar as informações e analisá-los. Huang, Wei e Yan (2007), por exemplo, 

construíram um modelo para explicar que existem diferentes respostas para o fluxo 

de recursos frente à performance passada em função da existência desses custos. 

Os autores realizaram um trabalho empírico numa amostra de mutual funds 

americanos no período de 1981 a 2001 e demonstraram que fundos que obtiveram 

maior capacidade de investir em marketing e reunir maiores esforços de divulgação e 

distribuição apresentaram uma sensibilidade maior de captação mesmo em 
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patamares medianos de performance. Como o investimento em divulgação diminui os 

custos de informação dos investidores, estes têm acesso mais facilmente às 

informações e podem se interessar pelo investimento, mesmo que a performance 

passada não seja espetacular. Por outro lado, os autores demostraram que fundos 

com menor capacidade de investir em marketing e distribuição começam a atrair 

novos investidores somente se a performance se destacar em relação aos demais. 

O objetivo deste trabalho é aplicar a metodologia utilizada por Huang, Wei 

e Yan (2007) para entender se esse comportamento pode ser observado nos fundos 

multimercados brasileiros. Parto, portanto, da hipótese de que, para o fundo 

apresentar uma boa resposta de captação frente à performance observada, existem 

duas possibilidades: ou o fundo se destaca frente aos concorrentes ou o gestor tem 

capacidade de investir em marketing e esforços de distribuição para dar visibilidade 

ao produto e diminuir os custos de informação associados. 

Os autores utilizaram algumas proxies para medir a capacidade de 

investimento em marketing e distribuição tais como, o nível de taxas cobradas nos 

fundos e o Asset Under Management (AuM) da família de fundos no qual o fundo 

específico pertence, argumentando que a existência de uma “marca” reconhecida dá 

visibilidade ao fundo em questão, diminuindo assim os custos de informação. Esses 

conceitos, adaptados à realidade brasileira, fizeram-me considerar o AuM do conjunto 

de fundos multimercado geridos pelo mesmo gestor como proxy dos custos de 

informação. A escolha dessa variável justifica-se pela premissa de que existe uma 

economia de escala na divulgação da marca, ganho de visibilidade e esforços de 

distribuição, as quais reduzem as barreiras de investimento por meio da redução dos 

custos de informação. 

Assim, interessa-me saber se os maiores gestores da categoria de fundos 

multimercado possuem vantagem competitiva para atrair recursos, mesmo quando a 

performance não é espetacular. E, de que forma isso se coloca no contexto atual da 

distribuição de fundos no Brasil, marcado pelo crescimento das plataformas de 

investimentos independentes dos grandes bancos de varejo, nos últimos anos. 

A escolha pelos fundos da categoria de multimercado se deu pela 

característica deste tipo de produto em oferecer maior liberdade para gestão, que 

pode assumir maiores riscos e, com isso, apresenta maior potencial de geração de 
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retorno acima da Selic, considerado como o “ativo livre de risco” brasileiro. Fundos DI 

e Renda Fixa tem desempenho mais próximo à Selic, dada a baixa liberdade de 

assunção de riscos e, portanto, o retorno passado tem um papel menos importante 

para explicar a captação. Os fundos de ações não foram considerados no trabalho 

dada a sua baixa representatividade1 na indústria de fundos brasileira.  

Foram utilizados dados mensais de uma amostra de 558 fundos 

multimercado, no período de janeiro de 2004 até dezembro de 2017. A metodologia 

do trabalho consistiu na aplicação de regressões com dados em painel 

desbalanceado, com efeitos fixos nos fundos, utilizando o método dos mínimos 

quadrados ordinários. 

Esta dissertação está dividida em 4 capítulos, além desta introdução. No 

segundo capítulo, dedico-me à revisão da literatura bem como à apresentação 

detalhada do modelo de Huang, Wei e Yan (2007) e a sua adaptação para o contexto 

brasileiro. No terceiro capítulo será feita a descrição dos dados bem como da 

metodologia do trabalho. Na sequência serão apresentados os resultados, as 

conclusões e as referências bibliográficas.  

  

                                            

 

 

1 Considerando os dados extraídos da Anbima em dezembro de 2017, a categoria ações 
representava 5% do volume total de recursos da indústria, enquanto os fundos multimercado 
representavam 19% do volume. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O papel da performance passada para explicar o fluxo de captação já foi 

amplamente documentado (HUANG, WEI e YAN, 2007; GRUBER, 1996; IPPOLITO, 

1992). A tese principal encontrada na literatura diz respeito ao fato de que a 

performance futura é, em parte, previsível a partir da performance passada (GRUBER, 

1996) e, portanto, é uma decisão racional do investidor direcionar recursos para 

fundos que apresentaram boa performance passada recente, um efeito conhecido 

como Smart Money. No mesmo sentido, Huang, Wei e Yan (2007), afirmam que, 

considerando que os investidores aprendem sobre a habilidade do gestor em auferir 

ganhos acima do benchmark a partir da observação da performance passada, existe 

um fluxo de recursos que entram e saem dos fundos como resposta à essa 

observação. Nas palavras dos autores: “fund flows chase after past performance due 

to investors’ Bayesian updating process” (HUANG, WEI e YAN. 2007, p. 1274). 

A tese de que existe algum sinal nos dados de performance passada que 

permita criar expectativa sobre a performance futura já foi bastante explorada e gerou 

conclusões diversas. Zheng (1999) constatou que a performance dos fundos que 

obtiveram fluxo de captação positivo foi significativamente maior do que aqueles que 

apresentaram fluxo negativo, confirmando o efeito do Smart Money. Já Sawicki e Finn 

(2002) encontraram esse efeito apenas nos fundos considerados pequenos em sua 

amostra. Outros autores (TEO e WOO, 2001; FRANZZINI e LAMONT, 2005) 

refutaram a idéia do Smart Money, argumentando que os fundos que obtiveram maior 

fluxo de captação apresentaram retorno inferior aos fundos de menor fluxo, efeito 

denominado de Dumb Money. 

No Brasil, Costa e Eid Jr. (2006) testaram a hipótese do efeito Smart Money 

na indústria de fundos de ações. Os autores estudaram uma amostra de 133 fundos 

de ações, no período de janeiro 2001 a junho 2005 e constataram que os fundos que 

receberam maior fluxo de recursos apresentaram, no período seguinte, performance 

superior em relação àqueles de menor captação líquida. Dessa forma, concluíram 

que, ao observarem a performance passada, os investidores conseguem identificar os 

melhores fundos, que são aqueles que apresentarão melhor performance no futuro.  
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Xavier, Montezano e Oliveira (2008) analisaram 44 fundos multimercados 

no período de 2001 a 2007 e encontraram evidências de que a performance passada 

tende a se repetir no futuro. Já Monteiro (2007) utilizou uma amostra de 112 fundos 

de ações e encontrou resultados que indicam persistência de performance nos fundos 

que se situavam no decil de melhor desempenho. Rochman e Eid Jr. (2006), fizeram 

um trabalho para investigar se é melhor investir em fundos ativos ou passivos e 

constataram que há diferenças entre as classes de fundos. Para fundos 

multimercados e de ações, a gestão ativa mostrou-se eficiente para gerar alfa.  

A literatura também explorou a questão da assimetria entre captação e 

performance em fundos de melhor e pior desempenho (SIRRI e TUFANO, 1998; 

LYNCH e MUSTO, 2003). Nesta linha, Bardella (2009) argumenta que uma decisão 

racional do investidor em direcionar recursos para fundos que apresentaram melhor 

desempenho recente poderia levar à seguinte conclusão:   

 

Os fundos ruins (de pior desempenho) deveriam ser punidos na mesma 
proporção que os bons fundos (de melhor desempenho) são premiados e, 
portanto, a relação entre captação e performance deveria ser linear ou 
apresentar uma inflexão, de forma a ser côncava na região dos fundos de pior 
performance e convexa para aqueles de melhor performance (BARDELLA, 
2009, p.19). 

 

No entanto, em linha com a evidência internacional e, com base em uma 

amostra de fundos Multimercados brasileiros no período de 1996 a 2007, o autor 

constatou que a relação entre captação e performance é convexa2. Ele concluiu que 

há alguns fatores que determinam que a resposta dos investidores em relação à boa 

e à má performance são diferentes. Um dos fatores diz respeito à existência de 

maiores custos de transação para a realização de resgates do que para a alocação 

de novos recursos. Assim, os novos recursos são mais facilmente direcionados aos 

fundos de melhor desempenho quando comparados à resposta do resgate frente aos 

fundos ruins.  

                                            

 

 

2 A convexidade na relação performance e captação diz respeito ao fato de que, quando 
a performance em t-1 é baixa, o fluxo de captação em t mantém-se baixo também. A medida que a 
performance em t-1 cresce, a captação de recursos em t cresce mais que proporcionalmente. 
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O autor atribui sentido à existência destes custos de transação no contexto 

brasileiro ao fato do produto fundo de investimento ser atrelado aos grandes bancos 

de varejo. Assim, haveria empecilhos à transferência de recursos entre fundos não 

ligados a bancos comerciais e a conta corrente do cliente, como a cobrança de tarifas. 

Além disso, os bancos poderiam oferecer maior facilidade de condições de aplicações 

e resgates nos produtos próprios, além da existência de serviço de consolidação de 

investimentos e facilidade no acesso às informações destes produtos, etc. 

Embora a argumentação do autor seja pertinente no contexto estudado, faz 

sentido mencionar que houve uma evolução do mercado brasileiro de fundos nos 

últimos anos, caracterizado pelo aumento da importância de players independentes 

dos grandes bancos de varejo, conforme será visto ao longo deste trabalho. Assim, 

minha contribuição para esse debate será entender se essa mudança de contexto 

gerou impacto na dinâmica da captação em fundos multimercados, medido pelo fluxo 

de recursos como resposta à performance passada, considerando os custos de 

informação relacionados aos investimentos. 

Ainda buscando evidências acerca da assimetria na relação existente entre 

o desempenho e a captação de fundos no mercado brasileiro, Guterman (2009), 

encontrou uma relação positiva e significativa entre a rentabilidade e a captação. De 

acordo com sua análise, esse efeito seria mais forte para prazos mais longos, nos 

fundos de ações e seria forte apenas para janelas curtas de retorno (até 3 meses) em 

fundos multimercado.  

Um outro aspecto estudado no contexto da relação entre captação e 

performance foi a heterogeneidade de investidores. Muniz (2015) contribuiu para esse 

debate com um trabalho que investigou o comportamento de investidores mais e 

menos sofisticados em relação à importância que eles atribuem à performance 

passada como critério para basear a decisão de investimento. O autor verificou que, 

na amostra estudada, há evidências de que os investidores de varejo se orientam de 

forma mais relevante pela observação da performance passada dos fundos. 

Interessante citar também o trabalho de Ferreira et al. (2012), que 

investigou a relação entre performance e captação em 28 países diferentes, buscando 

entender se havia assimetria de comportamento entre eles. Os autores constataram 

que as diferenças entre a sofisticação dos investidores e os custos de participação 
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(custos de informação e custos de transação) aos quais eles se deparam implicam em 

diferenças na relação entre captação e performance. Nos países desenvolvidos, os 

investidores são mais sofisticados e se deparam com menores custos de participação 

e, por isso, reagem de forma a resgatarem com maior intensidade dos fundos 

perdedores e investirem em menor intensidade nos fundos ganhadores, orientando-

se menos na performance passada como critério para decisão de alocação. Assim, 

nestes países, a curva da relação performance-captação é menos convexa. O 

comportamento dos investidores está em linha com a conclusão de Muniz (2015) que 

constatou que os investidores de varejo (menos sofisticados) dão mais importância 

para a performance passada, como critério de decisão para investir em fundos e vice-

versa. 

Ferreira et al. (2012) demostraram também que essa convexidade traz 

implicações para comportamento dos gestores de diferentes países. Naqueles menos 

desenvolvidos, os gestores assumem maiores riscos, já que serão punidos de forma 

mais branda com resgates nos fundos de pior desempenho. Com isso, eles sugerem 

que os investidores e reguladores destes países fiquem atentos ao comportamento 

dos gestores. 

 

 

2.1 O modelo de Huang, Wei e Yan 

 

 

A possível habilidade do investidor na seleção dos melhores fundos, a partir 

do conhecimento sobre a performance passada, tem impacto direto na forma como o 

próprio mercado de fundos se organiza. Ippolito (1992) ao analisar a indústria de 

mutual funds americana para investigar a reação dos consumidores frente à entrega 

de produtos de investimento, reportou a existência de uma relação positiva e 

estatisticamente significativa entre crescimento do Patrimônio Líquido (PL) do fundo e 

a respectiva performance num período de 20 anos. O autor conclui que, de forma 

geral, quanto mais rápido os consumidores conseguem identificar e reagir à existência 

de produtos de má qualidade, mais eficiente é o mercado em oferecer produtos de 

boa qualidade. O resultado do estudo de Ippolito (1992) também sugere que, se o 
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mercado disponibiliza acesso sistemático e comparativo entre os produtos existentes, 

os investidores são mais efetivos na vigilância quanto aos sinais de qualidade do 

fundo.  

Embora o acesso à informação não dependa de um esforço governamental, 

o autor também menciona um papel importante para que a regulação atue em 

mercados com pouca transparência. De toda forma, considerando que a informação 

está disponível, o mercado tem condições para disseminá-la, garantindo eficiência da 

oferta e da alocação de recursos. 

Portanto, se parece haver uma correlação direta entre a performance 

passada e a decisão sobre investimento presente, é mister que se busque 

compreender de que formas os investidores acessam a informação sobre a 

performance passada. Como já mencionado, o trabalho de Huang, Wei e Yan (2007) 

sustenta que o custo para aceder à informação é também uma variável de vital 

importância para a decisão do investidor e que a proporção destes custos leva a 

diferentes respostas de fluxo de captação a níveis diferentes de performance. 

Os autores identificaram dois tipos de custos, que eles denominam de 

“custos de informação" e "custos de transação”. O primeiro está relacionado aos 

custos de coletar e analisar as informações a respeito dos novos fundos antes de 

investir neles. Estes custos foram modelados como um custo fixo para novos 

investidores. Para tomar a decisão, estes podem, ativamente, procurar informações 

sobre os fundos ou, passivamente, serem informados a respeito do fundo por meio de 

propagandas ou recomendações de brokers, na medida que quanto mais os fundos 

gastam recursos em divulgarem informações, menores são os custos dos 

investidores. 

O segundo tipo de custo está relacionado aos custos de transação que 

podem incidir sobre as aplicações ou resgates. Foram modelados como custos 

variáveis tanto para novos quanto para investidores atuais.  

Ambos os custos afetam o fluxo de captações/resgates por meio de três 

canais. A performance passada precisa exceder um valor mínimo esperado para o 

investidor perceber um ganho de utilidade em investigar e potencialmente investir no 

fundo. Assim, fundos com melhor performance passada atraem investidores com alto 



 
 

 
 

 

15 

custo para superar a barreira de participação. Consequentemente, o fluxo é 

progressivamente mais sensível à alta performance passada. 

Para investidores individuais, o custo de coletar ativamente informações 

limita o número de fundos a ser analisado. Considerando que a performance passada 

é um sinal em relação à habilidade de gestão, o investidor considera ranquear os 

fundos de acordo com a performance passada e os custos de cada um, a fim de tomar 

a decisão a respeito de quais irá analisar mais profundamente. Quanto mais alto os 

seus custos de informação, menor a quantidade de fundos que ele investiga e maior 

a chance de ele concentrar a analise nos fundos com melhor desempenho passado. 

Os autores chamam esse efeito de winner-picking effect. 

Custos de transação tornam mais complexa a decisão de resgatar ou 

investir em fundos. Como resultado, os investidores não investem (ou resgatam) de 

fundos a não ser que a performance seja suficientemente boa (ou ruim) para justificar 

essa decisão. Esse efeito foi chamado de no-trading effect.  

A tese dos autores é que fundos com diferentes custos de informação 

apresentam diferentes níveis de sensibilidade de fluxo de captação frente à 

performance passada.  

No caso dos fundos com baixos custos de informação, caracterizado pela 

existência de esforços de distribuição, divulgação e marketing, os investidores têm 

acesso mais facilmente às informações e podem se interessar pelo investimento, 

mesmo que a performance passada não seja espetacular. Dessa forma, o fluxo de 

captação é mais sensível a níveis medianos de performance.  

Quanto aos fundos “desconhecidos” (com alto custo de informação), os 

autores argumentam que os investidores, em geral, são céticos sobre a sua 

capacidade de apresentar boa performance, o que implica que a decisão de 

investimento requer acesso a muitas informações para que ele se convença de que 

se trata de um bom investimento. Assim, o winner-picking effect é mais pronunciado 

nestes casos. Os investidores irão se interessar por esses fundos, à medida em que 

a performance estiver em patamares superiores. Ou seja, em níveis medianos de 

performance, a sensibilidade de captação é menor.  
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Com base no exposto, a partir do trabalho dos autores, pode-se dizer que 

os fundos cuja performance se destaca sofrem de um viés de saliência. Chamam a 

atenção dos investidores, independente dos esforços de marketing e distribuição. 

No caso dos custos de transação, o no-trading effect foi utilizado para 

explicar a menor sensibilidade de fluxo a níveis medianos de performance, no caso 

dos fundos com altos custos de transação.  

Em linha com os estudos sobre o efeito gerado pelo acesso à informação 

para explicar o fluxo de captação em fundos, Jain e Wu (2000) estudaram o papel 

exercido pela propaganda de fundos. Um dos objetivos do trabalho foi investigar se a 

propaganda indica a existência de fundos que, de fato, apresentam maior capacidade 

de gerar retornos consistentes ao longo do tempo. Os autores partem da premissa 

que os distribuidores dos fundos teriam informação sobre a alta capacidade dos 

gestores e, assim, decidiriam sinalizar essa qualidade superior de skills de gestão por 

meio de propaganda. Eles acompanharam o desempenho dos fundos no período 

anterior e posterior à propaganda e constataram que, na média, a performance que 

havia sido superior antes da propaganda, apresentou desempenho inferior ao 

benchmark no período posterior. Assim, rejeitaram a hipótese de que a propaganda 

seria utilizada para sinalizar a existência de skills superiores de gestão.  

Por outro lado, os autores também testaram se, pelo simples fato de ter 

propaganda, os fundos apresentaram maior captação. Constataram que os fundos 

que foram objeto de propaganda apresentaram, em média, captação 20% superior 

aos fundos sem propaganda, considerando características semelhantes. Os autores 

concluíram que, embora a propaganda não seja um sinal de melhor desempenho 

futuro, os distribuidores utilizam a propaganda de fundos que tiveram boa performance 

para atrair maior volume de recursos, considerando que os investidores acreditam que 

o fundo que obteve boa performance no passado será aquele que continuará obtendo 

os melhores resultados. 

Assim, volto à ideia central do trabalho. Para o fundo apresentar uma boa 

resposta de captação frente à performance observada, existem duas possibilidades: 

ou o fundo se destaca frente aos concorrentes ou o gestor tem capacidade de investir 

em marketing e esforços de divulgação e distribuição para dar visibilidade ao produto 

e diminuir os custos de informação associados. 
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2.2 Considerações para a adaptação do modelo de Huang, Wei e Yan para o 

caso brasileiro 

 

 

Considerando as limitações de dados a respeito dos gastos em marketing 

e distribuição, Huang, Wei e Yan (2007) utilizam a metodologia empregada por Sirri e 

Tufano (1998), que considera que os fundos gastam aproximadamente metade das 

suas receitas de taxas em propaganda e marketing. Assim, os autores argumentam 

que é factível esperar que fundos que cobram as maiores taxas gastem mais em 

propaganda e esforços de captação. 

No caso brasileiro, as taxas cobradas seguem um padrão nos fundos 

Multimercados, assim, entendemos ser menos relevante medir o total de receitas 

como proxy dos gastos em marketing. 

Citando alguns trabalhos relacionados, os autores argumentam também 

que se um fundo pertence a uma família de fundos com alto volume de recursos sob 

gestão, essa pode ser uma medida para considerá-lo como tendo baixo custo de 

informação, por meio do reconhecimento de uma “marca” já estabelecida. Consideram 

que é mais fácil para os investidores prestarem atenção em um novo fundo de uma 

família/marca já estabelecida. Assim, é utilizada como uma proxy dos custos de 

informação, o tamanho da família de fundos associado ao fundo específico, medida 

pelo AuM (Assets under Management) deste conjunto de fundos, que reflete o 

reconhecimento da marca. (HUANG, WEI e YAN, 2007). 

Considerando as especificidades da indústria de fundos Multimercado 

brasileira, achamos factível considerar como proxy dos custos de informação o próprio 

AuM do gestor. Assim, fazendo um paralelo com os critérios utilizados por Huang, Wei 

e Yan (2007), consideramos a “família de fundos” o conjunto de fundos geridos por 

gestor.  

O trabalho analisado testa uma amostra de mutual funds americanos 

caracterizada por um grande número de fundos e estratégias diferentes de cada 

gestor. Como o nosso trabalho está focado no comportamento de um tipo específico 

de fundos (Multimercado), entendemos que não faz sentido agrupá-los em famílias. 
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Assim, a utilização do AuM do gestor justifica-se pela premissa de que 

existe uma economia de escala na divulgação da marca, ganho de visibilidade e 

esforços de distribuição, que levam à redução das barreiras de investimento por meio 

da redução dos custos de informação. Para o nosso modelo, consideramos que 

fundos cujos gestores apresentam alto AuM, possuem baixos custos de informação. 

Em linhas gerais, a modelagem utilizada pelos autores consiste em 

ranquear os fundos de acordo com a performance observada nos 12 meses 

anteriores3, classificando-os em 3 grupos: “Low”, “Medium” e “High”, de acordo com 

os percentis de performance4. 

Para analisar o impacto dos custos de informação na sensibilidade do fluxo 

de captação (Flow) em diferentes níveis de performance, os autores incluíram 

variáveis de interação entre a classificação de performance com a proxy do baixo 

custo de informação (LowerParticipationCosts - LPC), sendo todas as variáveis 

defasadas em 1 período.  

O modelo foi descrito da seguinte forma:  

 

Flowi,t= α + b1.Lowi,t-1 + β1. Lowi,t-1 x LPC i,t-1  + b2.Mid,t-1 +  

β2. Mid,t-1 x LPC i,t-1   + b3.High,t-1 + β3. High,t-1 x LPC i,t-1  + Controls + εi,t 

 

A hipótese dos autores é que o coeficiente β2 é positivo, ou seja, em níveis 

intermediários de performance, espera-se que os baixos custos de informação 

impactem positivamente a captação. Sendo assim, mesmo não tendo uma 

performance alta, os investidores são expostos à informações e esforços de 

distribuição e isso tem influência na captação. Por outro lado, espera-se que o 

coeficiente β3 seja negativo. Nas palavras dos autores: 

 

Our main empirical prediction is that, in the medium performance range, both 
information costs and transaction costs will lead low-cost funds to have a 

                                            

 

 

3 Eles repetem os testes com o retorno ajustado ao risco acumulado dos últimos 36 meses e obtêm 
resultados semelhantes.  
4 Fundos ranqueados no menor (maior) quintil de performance, foram classificados no grupo “Low” 
(“High”). O grupo “Mid” considera os fundos ranqueados nos 3 quintis intermediários. 
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higher flow sensitivity to performance than their higher-cost counterparts. In 
the high-performance range, information costs may cause this relashionship 
to reverse (HUANG, WEI e YAN, 2007, p.1288). 

 

O trabalho referido aplicou uma regressão cross-sectional, com dados em 

painel desbalanceado, de uma amostra de mutual funds americanos no período de 

1981 a 2001. Os autores constataram empiricamente as hipóteses do modelo e 

concluíram que fundos com maiores gastos em marketing e esforços de captação 

desfrutam de maior reconhecimento por parte dos investidores e, por isso, níveis 

medianos de performance são suficientes para atrair maior fluxo de captação, 

tornando tais fundos mais sensíveis à performance passada. Por outro lado, fundos 

que apresentam menores investimentos em marketing começam a atrair mais 

recursos à medida que a performance melhora, tornando o fluxo de captação mais 

sensível à performance somente quando ele está no ranking superior.  

 

 

2.3 Outros fatores que influenciam a captação em fundos multimercado 

brasileiros: a taxa de juros e as demais variáveis de controle do modelo 

 

 

A literatura demonstra que há fatores macroeconômicos que afetam a 

captação em fundos e, por isso, entendemos ser relevante incluir no modelo variáveis 

que capturem este efeito. Considerando a amostra de fundos analisada, o objetivo 

principal dos gestores é gerar retorno superior à taxa de juros pós-fixada (Selic/CDI), 

que é o custo de oportunidade do investidor que toma a decisão de investir nesta 

modalidade de fundos. Alternativamente a esse investimento, ele poderia direcionar 

recursos para outros investimentos mais conservadores, atrelados a taxas de juros 

pós fixados, sem incorrer em maiores riscos de perda por flutuação de mercado. Neste 

sentido, entendemos que a expectativa quanto ao nível de taxa de juros vigente no 

país pode afetar essas decisões e influenciar o fluxo agregado de captação da 

indústria de fundos Multimercado. 

Neste contexto, cito o trabalho de IQUIAPAZA (2005), que investiga quais 

indicadores influenciam a captação líquida de recursos dos fundos mútuos de 

investimento de renda fixa (RF), buscando determinar o impacto das variáveis 
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condicionantes da captação líquida de recursos dos fundos de RF não-exclusivos e 

exclusivos, reconhecendo que cada um deles é dirigido a um segmento específico de 

nível de renda. 

No caso dos fundos de renda fixa não-exclusivos, no período analisado, as 

captações líquidas agregadas estiveram positivamente influenciadas pela primeira 

defasagem do excesso do retorno médio desses fundos em relação à taxa de 

poupança. 

A variação na taxa de juros (Selic) apresentou um coeficiente negativo 

significativo em todas as estimações (IQUIAPAZA, 2005), indicando que uma menor 

taxa de juros favoreceria um maior desenvolvimento desses fundos, como observado 

por Klapper, Sulla e Vittas (2004). Iquiapaza (2005) conclui que isso poderia significar 

que um aumento na taxa de juros origina deslocamento de recursos dos fundos para 

alternativas como poupança, certificados de depósito ou a compra direta de títulos do 

governo.  

Assim, posso argumentar que, com taxas de juros mais baixas, os 

investidores procuram alternativas de investimento de maior risco, buscando 

compensar o efeito da queda dos juros em investimentos com maior possibilidade de 

geração de valor.  

Utilizando os dados agregados da captação líquida dos fundos 

multimercados da amostra, fiz uma comparação com a evolução da Selic, conforme 

gráfico abaixo: 

 



 
 

 
 

 

21 

 

Figura 1: Relação entre Captação Líquida em fundos multimercados e Taxa Selic. 

Fonte: Elaboração própria com dados retirados da Anbima e do Banco Central do Brasil. 

 

A análise do gráfico indica a existência de uma correlação negativa entre 

as variáveis. Dado esse efeito, incluirei no modelo uma variável para capturar a 

expectativa dos investidores quanto ao nível de taxa de juros do período seguinte. 

Utilizarei a diferença entre a taxa de juros de 1 dia (Selic) e a taxa de juros projetada 

para 1 ano como uma proxy do que o mercado estima que será a taxa de juros para 

esse período.  

O que me parece ser também bastante relevante é incluir o fluxo agregado 

de recursos como uma forma de controlar fatores não observáveis como, por exemplo, 

mudanças no ambiente político ou macroeconômico que afetam o “humor” dos 

mercados, causando uma reversão de sentimentos e expectativas. E, por fim, incluo 

também uma medida de risco do fundo, que é o desvio padrão dos retornos mensais 

anualizados. 
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3 DADOS E METODOLOGIA 

 

O objetivo central do trabalho é investigar o papel da informação e dos 

custos associados para explicar a dinâmica da captação em fundos multimercado 

brasileiros, por meio da criação de um modelo que incorpora os dados do AuM do 

gestor e da performance passada, aplicado numa amostra de 583 fundos  no período 

de 2004 a 2017. Embora não exista um consenso na literatura a respeito da 

persistência de performance e, portanto, do efeito Smart Money, é inegável que a 

observação da performance passada é fundamental para a decisão de investimento. 

Conforme visto anteriormente, os autores brasileiros fizeram um trabalho 

extensivo no campo da persistência de performance, Smart Money, análise sobre 

gestão ativa e passiva e assimetria da relação entre fluxo de captação e performance 

(MUNIZ, 2015; BARDELLA, 2009; GUTTERMAN, 2009; XAVIER et al., 2008; 

MONTEIRO, 2007; COSTA e EID Jr., 2006). 

A minha contribuição para esse debate será inserir o papel dos custos de 

informação na dinâmica da relação entre captação e performance passada e entender 

se a proporção de custos leva a diferentes respostas de fluxo de captação conforme 

os níveis de performance observada. De acordo com a bibliografia à disposição, esse 

trabalho é pioneiro no Brasil a fazer esse tipo de investigação. 

Procurando entender a assimetria da relação entre fluxo e performance, 

Bardella (2009), pontuou a caraterística da distribuição de fundos no Brasil, dominada 

até então pelos grandes bancos de Varejo, como um fator explicativo dessa 

assimetria. Neste trabalho irei abordar também esse fator, procurando entender se a 

mudança de contexto da distribuição de fundos no cenário brasileiro atual influencia, 

de alguma forma, a relação entre captação e performance, baseando-se na questão 

do acesso às informações de fundos (custos de informação). 

Para realizar esse trabalho, foram extraídos dados mensais dos fundos de 

investimentos classificados como multimercado pela CVM, no período de janeiro de 

2004 a dezembro de 2017, da base Quantum Axis. 

Utilizamos os seguintes critérios para montagem da base: 

a) Fundos Exclusivos foram excluídos da amostra, pois possuem uma 

dinâmica de captação diferente, conforme apontado no trabalho de 

Iquiapazza (2005) e Bardella (2009). 
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b) Fundos com taxa de administração acima de 1%, para excluir 

possíveis fundos restritos de grupos de cotistas. 

c) Fundos que apresentaram número mínimo de 200 cotistas5 em 

algum momento do período. 

d) Fundos com volatilidade média histórica entre 0,15% a.a e 10% a.a. 

e) Fundos que adotam a expressão “Crédito Privado” ou “High Yield” 

no nome foram excluídos, de forma a considerar apenas os fundos 

cuja estratégia principal é a adoção de risco de mercado. 

f) Fundos cuja estratégia é alocar em cotas de outros fundos (fund of 

funds) também foram retirados da amostra. 

Além dos critérios acima, retiramos 57 fundos que não possuíam histórico 

mínimo de 12 meses. Assim, a amostra final totalizou o número de 558 fundos. 

Para cada fundo da amostra, utilizamos os seguintes dados: 

a) O patrimônio líquido (PL) no último dia útil de cada mês. 

b) O valor da cota líquida de custos (CT), no último dia útil de cada mês. 

c) O retorno financeiro (RF) mensal obtido em cada fundo. 

d) A volatilidade mensal (VOL), anualizada. 

e) A somatória do patrimônio líquido mensal dos fundos do respectivo 

grupo gestor (AuMG)6. 

Além dos dados referentes aos fundos, extraímos os dados mensais de 

Selic e dos dados referentes aos contratos futuros de taxa de juros pré-fixada de 1 

ano, calculada pela BM&F. 

Segue tabela com a descrição da base de dados de fundos: 

                                            

 

 

5 O primeiro filtro utilizado foi considerar os fundos que apresentaram, no mínimo, 10 
cotistas em alguma observação, o que totalizou o número de 1.332 fundos. Analisamos o valor do PL 
máximo alcançado por cada um deles. Verificamos que, o número de fundos com até 100 cotistas era 
de 541 e que representavam apenas 14% do PL máximo da indústria. Dada a pulverização destes 
fundos, entendemos que poderíamos estar incluindo fundos exclusivos/restritos na amostra ou fundos 
pouco relevantes para entender a dinâmica do esforço de divulgação e atração de cotistas, o que não 
é o objetivo do trabalho. Assim, para minimizar essa possibilidade, adotamos o critério de considerar 
os fundos com, no mínimo, 200 cotistas em algum momento do período analisado. Assim, excluímos 
da base 52% do número inicial de fundos que representavam apenas 20% do PL máximo da indústria.  

6 Consideramos o PL dos fundos que integram a amostra, desconsiderando os que não 
estão no escopo da análise (fundos exclusivos e fundos de outras categorias). 
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Tabela 1 – Descrição da base de dados, com informações do último dia útil dos anos 

indicados 

Ano Fundos Patrimônio Líquido (em milhões de R$) 
Grupos 

Gestores 

 
Número 

Total Fundos Disponíveis Total Média Desvio Padrão Número 

       

2004 586 138     20.084,17            145,54              277,49                47  

2005 584 141     23.583,78            135,54              250,06                56  

2006 583 176     44.697,32            215,93              341,16                63  

2007 584 195     76.544,53            288,85              436,24                67  

2008 573 192     37.649,69            134,95              209,78                74  

2009 588 262     59.536,05            184,32              268,39                77  

2010 582 256     61.360,52            174,82              281,18                86  

2011 586 275     59.336,23            153,72              280,35                89  

2012 586 283     82.471,98            213,66              390,58                91  

2013 581 257     90.628,08            237,25              443,40                96  

2014 581 244     74.991,83            195,80              450,70                96  

2015 574 248     75.118,18            203,57              607,23                93  

2016 586 283   100.509,93            259,05              799,50                99  

2017 583 255   140.308,14            395,23              714,16                96  

 
Fonte: Quantum Axis 
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

 

 

3.1 Definição das Variáveis e modelo 

 

 

Utilizando o patrimônio líquido e o retorno financeiro mensal, definimos a 

variável fluxo de captação (fluxo) como: 

 

(I) Fluxoi,t = PLi,t-PLi,t-1-RFi,t 

                                                          PLi,t-1 

Onde: 

Fluxoi,t: é a variação do fluxo de captação do fundo i, no mês t 

PLi,t : é o Patrimônio Líquido do fundo i, no mês t 
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PLi,t-1: é o Patrimônio Líquido do fundo i, no mês t-1 

RFi,t  : é o Retorno Financeiro do fundo i, no mês t 

 

Ainda em relação à definição da base de dados, um cuidado a ser 

considerado na análise é excluir observações “outliers” em relação à fluxo de captação 

pois, é muito usual que os fundos sofram reorganizações societárias como fusões, 

incorporações e cisões. Esses movimentos resultam em fluxo atípico de recursos que 

ingressam ou saem do PL do fundo. Para tratar essa questão, foram excluídos da 

base as observações mensais de fundos que apresentaram uma variação mensal de 

Fluxo superior a 2. Das 51.554 observações, apenas 277 apresentaram esse 

parâmetro, aproximadamente 0,5% dos casos. Adicionalmente, retiramos as 

observações com valor de Fluxo menor do que a média menos dois desvios-padrão. 

A rentabilidade mensal do fundo e a rentabilidade excessiva em relação à 

Selic foram calculadas da seguinte forma, respectivamente:  

 

 

(II) Reti,t: CTi,t 

CTi,t-1 

 

 

(III) RetEi,t = Reti,t - Selict 

 

Onde: 

Reti,t e RetEi,t são respectivamente a rentabilidade e a rentabilidade 

excessiva em relação à Selic do fundo i, no mês t 

                 CTi,t :é a cota líquida do fundo i, no mês t 

 CTi,t-1 é a cota líquida do fundo i, no mês t-1 

 Selict  é a taxa Selic no mês t, anualizada. 

 

Aplicando a metodologia de ranking por percentil, conforme feito por 

Huang, Wei e Yan (2007), a partir da observação da rentabilidade excessiva em 
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relação à Selic (RetE) acumulada nos 12 meses anteriores, definimos a variável Rank 

para identificar em que posição se encontrava o fundo em relação aos demais. Esse 

valor varia entre 0 (pior performance observada) e 1 (melhor performance observada). 

Com o objetivo de analisar a sensibilidade dos fluxos de captação em 

relação ao patamar de performance que se encontrava o fundo, construímos quatro 

variáveis agrupando os fundos em quartis. A partir disso, foi aplicada a metodologia 

de regressão linear segmentada. 

As quatro variáveis estão descritas na tabela abaixo:  

 

 

Tabela 2 – Descrição das variáveis de performance 

LOWi Ranki se Ranki< 0,25 

  0,25 se Ranki ≥ 0,25 

TQi 0 se Ranki< 0,25 

 Ranki - 0,25 se 0,25 ≤ Ranki< 0,50 

  0,25 se Ranki ≥ 0,50 

SQi 0 se Ranki< 0,25 

 Ranki - 0,25 se 0,25 ≤ Ranki< 0,75 

  0,5 se Ranki ≥ 0,50 

TOPi 0 se Ranki< 0,75 

  Ranki - 0,75 se 0,75 ≤ Ranki ≤ 1,00 

Fonte: elaboração própria 

 

 

Para analisar o impacto dos custos de informação na sensibilidade do fluxo 

de captação em diferentes patamares de performance, levando-se em consideração 

o que definimos como variáveis de controle, construímos o seguinte modelo:  

 

Fluxoi,t  = α + b1.LOWi,t-1 + β1. LOWi,t-1 x AuMG i,t-1  + b2.TQ,t-1 + 

β2. TQ,t-1 x AuMG i,t-1   + b3.SQ,t-1 + β3. SQ,t-1 x AuMG i,t-1   + 

b4.TOP,t-1 + β4. TOP,t-1 x AuMG i,t-1  +  b5.VOLi,t   + b6.EXPt-1 + b7.FECHi,t + 

b8.INDCAP +εi,t 

 

 A variável Expectativa (EXP) é a diferença entre a taxa de juros pré-fixada de 

1 ano e a Selic, como uma proxy do que o mercado estima que será a taxa de juros 
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para esse período. Essa variável foi incluída com defasagem de um mês a partir da 

premissa que a expectativa do mês corrente influenciará a captação do próximo mês. 

Se a diferença entre a taxa pré-fixada de 1 ano e a Selic é negativa, o mercado espera 

uma queda da taxa de juros. Por outro lado, se a diferença é positiva, o mercado 

espera que a taxa de juros se eleve.  

Foi incluída a dummy Fechado (FECH) para identificar se o fundo estava 

disponível para captação. Muitos gestores adotam a estratégia de fechar fundos à 

captação quando o há restrição de ativos no mercado e/ou o PL atinge um patamar 

que consideram muito elevado. Assim, a variável FECH assume o valor 1 se o fundo, 

naquele mês, não estava disponível para aplicação ou 0, caso contrário. 

A variável INDCAP representa o fluxo agregado de captação dos fundos da 

amostra. Segue tabela com a estatística descritiva das variáveis. 

 

Tabela 3 – Estatística descritiva das variáveis 

  Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

PL (em R$) 
         

211.028.258  
         

466.479.787  500 
         

14.286.873.350  

Fluxo 0,02  0,16  -0,33  1,99  

Ret (12 m) 12,17% 2,98% -32,69% 71,05% 

VOL 3,00% 3,05% 0,00% 44,14% 

INDCAP 0,003 0,033 -0,176 0,081 
EXP (p.p) 0,05 1,18 -2,50 3,04 

AuMG (em R$) 
      

2.870.294.730  
      

3.796.360.877         25.000  
         

29.502.248.498  

 

Fonte: Quantum Axis 
Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

 

Onde: 

PL: Patrimônio Líquido dos fundos 

Fluxo: Fluxo de captação, calculado conforme equação (I) 

Ret (12m): Rentabilidade na janela de 12 meses, conforme equação (II)  

VOL: volatilidade anualizada  

INDCAP: fluxo agregado de captação dos fundos da amostra 

EXP (p.p): diferença entre a taxa de juros pré-fixada de 1 ano e a taxa Selic, 

em pontos percentuais 
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AuMG: Volume de recursos gerido por gestor, obtido pela somatória do PL dos 

fundos geridos pelo mesmo gestor.  

 

 

As regressões foram realizadas com dados em painel desbalanceado, com 

efeitos fixos, utilizando o método dos mínimos quadrados ordinários. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Os resultados das regressões encontram-se na tabela abaixo:  

 

Tabela 4 – Efeito da performance relativa e do AuM do gestor na captação líquida de 

fundos – Regressão Linear segmentada em quartis – Período de 2004 a 2017 

Variáveis Independentes   

  

LOWt-1 -0,4710 

 (< 2,2e-16) 

TQt-1 0,1865 

 (< 2,2e-16) 

SQt-1 0,1220 

 (-1,13E-14) 

TOPt-1 0,2596 

 (< 2,2e-16) 

LOWt-1 x AuMGt-1 -4,24E-13 

 (0,86817) 

TQt-1 x AuMGt-1 -3,29E-12 

 (0,398965) 

SQt-1 x AuMGt-1 -2,86E-12 

 (0,398238) 

TOPt-1 x AuMGt-1 -5,71E-12 

 (0,164976) 

VOLt -0,0955 

 (-0,001091) 

EXPt-1 -0,0021 

 (-0,002037) 

FECHt -0,0905 

 (< 2,2e-16) 

INDCAPt 0,8579 

 (< 2,2e-16) 

  

R2 Ajustado 0,12 

p-Valor < 2,2e-16 

Número de Observações 50.491 

Fonte: elaboração própria 
Nota: os dados entre parênteses são os p-valores dos coeficientes estimados.  
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Pode-se observar que, de forma consistente ao que a literatura documenta, 

os fundos que apresentam maiores níveis de captação passada, atraem maior volume 

de captação. De acordo com a nossa hipótese, o coeficiente b4 da variável TOP é 

positivo e maior do que os coeficientes b3 e b2 das variáveis SQ e TQ 

respectivamente, em que se encontram os fundos com performance intermediária. Já 

o coeficiente b1 da variável LOW é negativo, indicando que os fundos que estão nesta 

classificação de performance sofrem resgates líquidos. Os quatro coeficientes são 

estatisticamente significativos e confirmam o resultado que esperávamos.  

Conforme esperávamos também, a variável EXP, que é a medida para a 

expectativa de taxa de juros, apresentou o coeficiente negativo e estatisticamente 

significativo, indicando que, se o mercado espera que a taxa de juros irá subir (taxa 

pré-fixada de 1 ano é maior do que a Selic), o efeito é de reduzir a captação nos fundos 

multimercados. Para cada ponto percentual de aumento da diferença entre a taxa pré-

fixada de 1 ano e a Selic, a variação da captação líquida passa a ser negativa na 

ordem de -0,0021%. Com taxas de juros mais altas, o incentivo para buscar 

investimentos de maior risco diminui.   

Em relação às outras variáveis de controle VOL, FECH e INDCAP 

representando respectivamente o risco do fundo, medido pela volatilidade da cota, a 

indicação se o fundo está fechado à captação e, a captação agregada dos fundos – 

observou-se serem estatisticamente significativas e apresentaram sinais dos 

coeficientes de acordo com o que se esperava. De forma consistente com o modelo 

de Huang, Wei e Yan (2007), quanto maior o risco do fundo, medido pela VOL, menor 

é o fluxo de captação. No caso estudado, cada ponto percentual de aumento na VOL, 

impacta o fluxo de captação em -0,09%.  

No entanto, quando analisamos os resultados dos coeficientes das 

variáveis de interação entre Rank e AuMG, nenhum deles se mostra significativo. Ou 

seja, com base neste estudo, não há evidências de que o AuM do gestor, como uma 

medida da sua capacidade de investimento em marketing e em esforços de 

distribuição exerça influência sobre a dinâmica da captação em fundos multimercados. 

Considerando as caraterísticas da indústria de fundos no Brasil, podemos 

atribuir esse resultado a alguns fatores. O primeiro deles diz respeito à diversidade da 

oferta de fundos no Brasil comparativamente aos Estados Unidos, país em que foi 
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realizado o estudo reportado no paper de Huang, Wei e Yan (2007). O número de 

fundos multimercado disponível ao público em geral no Brasil é muito menor do que a 

oferta de mutual funds americanos. Assim, podemos conceitualmente afirmar que o 

esforço para acessar informações é comparativamente muito menor. Em dezembro 

de 2017, data final da nossa base de dados, haviam disponíveis para aplicação 255 

fundos multimercados. Na amostra utilizada por Huang, Wei e Yan (2007), em 

dezembro de 2001 (data final), havia 3.265 mutual funds na base de seu trabalho. 

O segundo fator diz respeito à regulação do mercado. A indústria de fundos 

brasileira é considerada uma das mais reguladas do mundo. A regulação e auto-

regulação exigem níveis altos de transparência quanto às informações de fundos. 

Dessa forma, podemos argumentar que independente do esforço de marketing, os 

investidores têm baixo custo para obter informações. 

Outra constatação que corrobora a argumentação de que os custos de 

informação são baixos é a característica atual da oferta de fundos no Brasil. A partir 

dos anos de 2010, começou a ganhar espaço no mercado brasileiro as plataformas 

de investimentos independentes dos grandes bancos. A distribuição de fundos 

realizada por essas instituições é caracterizada pelo acesso amplo a praticamente 

todo o mercado de fundos, disponibilizando informações de maneira direta, que estão 

disponíveis nos sites destas instituições, contemplando inclusive ferramentas para 

realizar comparações entre os fundos. O ganho de importância destas plataformas na 

distribuição de fundos no Brasil fez com que, mais recentemente, os próprios bancos 

tradicionais passassem a ampliar a sua oferta, além daqueles fundos geridos 

internamente. Assim, um cliente de um grande banco, interessado em fazer um 

investimento, atualmente possui acesso fácil a informações de um amplo leque de 

fundos do mercado.  

Não foi possível obter dados quantitativos para determinar com exatidão 

em que período tais plataformas de investimentos passaram a ter maior importância 

na distribuição de fundos. Entretanto, encontramos diversas referências na mídia 

especializada reportando o crescimento destas instituições entre 2012 e 2013. 

Em janeiro de 2014, o jornal Valor Econômico (RAGAZZI, 2014) publicou 

uma reportagem mencionando a estratégia de negócios da XP, instituição que liderou 
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a transformação do mercado brasileiro de distribuição de fundos e outros 

investimentos. Nesta reportagem, o jornal menciona:  

 

O fechamento dos números da XP em 2013 deverá mostrar um lucro próximo 
de R$ 70 milhões, diz o executivo. O resultado, que representa uma alta de 
60% sobre 2012, é bastante expressivo, uma vez que a indústria de 
intermediação no Brasil vive um período árduo. As corretoras enfrentam 
dificuldades para tornar rentável seu modelo de negócios desde que 
perderam os subsídios das bolsas, que se transformaram em companhias 
abertas. Apesar de ter despontado como corretora, a XP passou a focar a 
assessoria financeira e conseguiu encontrar seu modelo de negócio. Hoje 
atua no segmento de distribuição programando sua expansão por meio de 
agentes autônomos, mas também investiu na diversificação dos negócios 
para as áreas de seguros e gestão de recursos, e ainda assessora 
operações, de forma semelhante a bancos de investimento. As receitas de 
2013 ficaram ao redor de R$ 450 milhões, com crescimento de 40% sobre o 
ano anterior, e os ativos somam R$ 12 bilhões.” (RAGAZZI, 2014). 

 

Em outra reportagem, o jornal menciona:  

 

A escolha de (Marcelo) Maisonnave sinaliza a importância da área para a 
estratégia do chamado "shopping center financeiro" da XP. Após o aporte de 
capital da gestora americana General Atlantic, no fim do ano passado, a 
corretora intensificou o trabalho de formação de agentes autônomos. 
(PINHEIRO, 2013). 

 

A partir de 2013 e 2014, podemos encontrar diversas referências indicando 

o movimento de outras corretoras no sentido de ampliar o escopo de negócios e 

passar a atuar com a distribuição de fundos. Como exemplo, podemos citar a 

reportagem “Corretoras ampliam leques de produtos para investidores” (26/02/2014, 

Valor Econômico):  

 

O maior foco da disputa de plataformas no momento pode até estar 
concentrado na XP e na Guide, mas são muitas as corretoras que têm 
diversificado o modelo de atuação para poder sobreviver num mercado cada 
vez mais desafiador, de grande concorrência e margens apertadas. (...)A 
situação das corretoras independentes ainda se agrava em momentos de 
crise, quando o investidor tende a buscar aplicações em seus próprios bancos 
com a visão de ter maior segurança em nomes conhecidos (...) Um 
levantamento feito pelo Valor identificou que nove corretoras contam com 
plataformas de fundos e dessas apenas uma não oferece títulos de renda 
fixa. Outras três casas - Gradual, Planner e Spinelli - disseram estar em 
processo de implementação da prateleira virtual. A maior oferta de fundos é 
da XP, com 400 opções na plataforma. (CUTAIT e SEABRA, 2014). 
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A partir da constatação de que o mercado de distribuição de fundos sofreu 

uma mudança iniciada em meados de 2010 que começou a se tornar madura em 

2013, repetimos o teste realizado anteriormente para verificar se, até 2012, a hipótese 

do trabalho de que o AuM do gestor como uma proxy da sua capacidade de 

investimento em distribuição e marketing tem influência na captação de fundos 

multimercado em níveis intermediários de performance. Assim, partindo das hipóteses 

testadas no trabalho Huang, Wei e Yan (2007), a nossa hipótese é que os coeficientes 

β2 e/ou β3 da equação de regressão seja significativo e positivo e que o coeficiente 

β4 seja negativo, considerando o período de 2004 a 2012. 

Os resultados estão na tabela a seguir:  
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Tabela 5 – Efeito da performance relativa do AuM do gestor na captação líquida de 

fundos – Regressão linear segmentada em Quartis – Período de 2004 a 2012  

 

Variáveis Independentes   

  

LOWt-1 -0,4584 

 (< 2,2e-16) 

TQt-1 0,1749 

 (-1,42E-10) 

SQt-1 0,0635 

 (0.020855)  

TOPt-1 0,3186 

 (< 2,2e-16) 

LOWt-1 x AuMGt-1 -4,74E-12 

 (0,474238) 

TQt-1 x AuMGt-1 -2,62E-12 

 (0,771949) 

SQt-1 x AuMGt-1 2,02E-11 

 (0,026545)   

TOPt-1 x AuMGt-1 -3,48E-11 

 (0,001263) 

VOLt 0,0708 

 (0,120843) 

EXPt-1 -0,0029 

 (-0,002096) 

FECHt -0,1099 

 (< 2,2e-16) 

INDCAPt 0,9554 

 (< 2,2e-16) 

  

R2 Ajustado 0,12 

p-Valor < 2,2e-16 

Número de Observações 27.913 

Fonte: elaboração própria 
Nota: os dados entre parênteses são os p-valores dos coeficientes estimados 

 

Os resultados da regressão confirmam a nossa hipótese. Quando 

consideramos o período em que a distribuição de fundo era predominantemente feita 

por meio dos bancos e gestores e recursos, há evidências de que a AuM do gestor 

influenciava a dinâmica de captação. O coeficiente β3 da variável SQ,t-1 x  AuMG i,t-1  é 

positivo e apresenta significância estatística. Assim, é possível afirmar que, para os 
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fundos que se encontravam no segundo quartil de performance, quanto maior o AuM 

do respectivo gestor, maior a sensibilidade de fluxo de captação frente à performance 

apresentada. Portanto, neste período, os custos de informação eram relevantes para 

explicar a dinâmica de captação. Em patamares intermediários de performance, os 

maiores gestores obtinham maiores volumes de captação.  

O resultado do coeficiente β4 da variável TOP,t-1 x AuMG i,t-1 também 

confirma a hipótese inicial. Nos fundos que estão no primeiro quartil de performance, 

a relação entre fluxo e a variável de interação da performance com o AuM do gestor 

se inverte.  

Com esses resultados, conseguimos demostrar empiricamente que 

existem diferenças entre a sensibilidade do fluxo de captação em relação à 

performance passada e os custos de informação. No entanto, quando o mercado é 

caracterizado pela alta transparência e por instituições e plataformas de investimentos 

independentes com participação importante na distribuição de fundos, que dão acesso 

a praticamente todo o mercado, tais custos de informação já são muito baixos 

independente do AuM do gestor do fundo. Assim, o AuM do gestor torna-se irrelevante 

para explicar a dinâmica de captação. 
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5 Conclusões 

 

Neste trabalho procurei entender a dinâmica da captação de fundos a partir 

da observação da performance passada, tendo como ponto central a influência 

exercida pela capacidade de divulgação dos fundos, reduzindo os custos de 

informação associados aos investimentos. O ponto de partida foi entender o que a 

literatura diz sobre a habilidade dos investidores em selecionar os melhores fundos a 

partir da observação da performance passada. Concluo que não existe consenso a 

respeito da existência desta habilidade, que confirmaria o efeito do “Smart Money”. 

No entanto, divulgar os bons resultados obtidos – com baixos custos de informação – 

é fundamental para atrair novos recursos, pois é a observação da performance 

passada que baseia a decisão do investimento. 

Neste sentido, considerando a importância que a performance passada 

possui para explicar o fluxo de captação em fundos multimercados, o objetivo do 

trabalho foi investigar se os maiores gestores desta categoria de fundos possuem 

vantagem competitiva para atrair recursos, quando a performance não é espetacular. 

O AuM dos gestores, neste caso, foi utilizado como uma proxy da sua capacidade de 

investir em marketing e esforços de distribuição, reduzindo assim os custos de 

informação dos investidores. 

Pude constatar que, até um período em que a distribuição de fundos no 

Brasil era predominantemente feita pelos grandes bancos e instituições financeiras, 

há evidências de que o AuM do gestor era relevante para influenciar a sensibilidade 

do fluxo de captação em níveis intermediários de performance. Assim, conforme a 

ideia do trabalho de Huang, Wei e Yan (2007), fundos que tiveram maior investimentos 

em marketing e esforços de divulgação e distribuição apresentaram menores custos 

de informação. Com o acesso mais fácil às informações desses fundos, os 

investidores puderam se interessar pelos investimentos, mesmo que a performance 

passada não tenha sido espetacular.  

No entanto, a forma de distribuição de fundos no Brasil passou por uma 

transformação marcada pela expansão de corretoras que passaram a atuar como 

plataformas de investimentos, independentes dos bancos e gestores de fundos. A 

atuação destas instituições é caracterizada pela disponibilização de uma enorme 

oferta de fundos de investimentos e outros produtos financeiros, cobrindo 
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praticamente todo o mercado de investimentos, um movimento que ficou conhecido 

como “shopping center financeiro”. Mais recentemente, esse movimento foi observado 

também nos grandes bancos, que passaram a incluir na sua oferta de investimentos, 

fundos de outros gestores que não os da própria instituição.  

Neste contexto, é possível afirmar que, atualmente, no Brasil, o custo de 

informação quanto aos investimentos em fundos multimercado é muito baixo. Assim, 

os esforços de marketing, divulgação e distribuição, medidos pelos AuM do gestor, 

não são significativos para influenciar a decisão de investimento. O investidor não 

incorre neste custo, ele precisa pesquisar pouco antes de tomar uma decisão, uma 

vez que os próprios distribuidores dão visibilidade de praticamente todo o mercado.  

Esse resultado diverge do que foi documentado por Huang, Wei e Yan (2007) para a 

indústria de mutual funds americana. Eles demonstraram que a existência de custos 

de informação diversa implica em respostas diferentes na relação entre captação e 

performance. Os baixos custos de informação observados foram significativos para 

explicar a alta sensibilidade de fluxo de captação nos níveis intermediários de 

performance. Já para os fundos com altos custos de informação, o fluxo só se torna 

sensível a medida em que o fundo passa a apresentar performance de destaque. 

Dessa forma, é possível dizer que no Brasil, o fator dominante para explicar 

a alta sensibilidade do fluxo de captação para fundos multimercados frente à 

performance passada é a presença de uma performance de destaque frente aos 

demais fundos. Os esforços de divulgação e marketing são secundários nesta 

dinâmica. Esses resultados podem ser úteis para a análise de estratégias comerciais 

adotadas por distribuidores e gestores de recursos no Brasil. Dada a transparência do 

mercado atual de distribuição de fundos, parece haver sentido na estratégia de 

disponibilizar o maior número possível de fundos na oferta própria, confirmando o 

movimento de abertura de prateleira que vem sendo seguido pela maior parte dos 

participantes do mercado.   

Assim, concluo que é mais relevante ter uma prateleira de fundos completa, 

oferecendo acesso a diversas estratégias e, assim, atrair captação para aqueles que 

se destacarem do que investir em marketing e divulgação para ofertar um número 

limitado de produtos. 
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