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RESUMO 

 

Anos de eleição para Presidente costumam gerar grande incerteza no mercado 
financeiro. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a performance de fundos 
de investimentos em ações durante períodos eleitorais no Brasil. Para a verificação 
dos testes, consideramos uma amostra de 467 fundos de ações, com periodicidade 
semanal, durante o período entre 2010 e 2017, considerando informações sobre 
excesso de retorno, volatilidade, tamanho e tempo de vida do fundo, além de 
variáveis políticas incluindo índice de aprovação de Governo, dummies para anos 
eleitorais e avaliamos também o impacto do impeachment da Presidente Dilma 
Rousseff.  Com estas variáveis, utilizamos inicialmente o modelo de regressão dos 
Mínimos Quadrados Ordinário (MQO) em dados agrupados e complementamos o 
estudo trabalhando com a análise em painel. Com os resultados obtidos, 
observamos que em anos eleitorais os fundos de investimentos geram excesso de 
retorno menor que em períodos não-eleitorais. O mesmo resultado de menor 
performance foi verificado após o Presidente da Câmara dos Deputados à época, 
Eduardo Cunha, aceitar o pedido de impeachment bem como para o tempo de 
existência do fundo. Entretanto, nos períodos de votação na Câmara dos Deputados 
e no Senado, o resultado é significativo e positivo, indicando que o mercado 
financeiro já considerava a saída em definitivo da ex-Presidente. Validamos também 
que a volatilidade e o tamanho dos fundos, juntamente com o índice de aprovação 
do Governo contribuem para uma geração maior de excesso de retorno.                

  

PALAVRAS-CHAVE: Eleições, Fundo de Investimento em ações, Retorno 

Excedente    

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The years of Brazilian Presidential Election usually generate great uncertainty in the 
financial market. The present study aims to assess the performance of equity funds 
during Brazilian elections. We considered a sample of 467 equity funds, weekly, 
during the period between 2010 and 2017, using the variables excess return, 
volatility, size and fund’s age, besides political variables as Government approval 
index, dummies for electoral years and also Dilma Rousseff’s impeachment. With 
these variables, we first use the regression model of the Pooled Ordinary Least 
Squares (OLS) and then we have developed into the panel analysis. Results suggest 
that in electoral years the equity funds generate lower excess return than in non-
electoral times. In addition, after the Brazilian House Speaker in 2015, Eduardo 
Cunha, accepted the impeachment request, and the variable age of the fund show 
the same result. However, when Brazilian House of Representatives and in the 
Senate have voted the impeachment, the result is significant and positive, thus, the 
financial market was already considered a definitive removal for the former president. 
We further show a higher excess return for the volatility and size of the funds, along 
with the Government approval rating. 

 

KEYWORDS: Elections, Equity Funds, excess return 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Eventos políticos em um determinado país normalmente causam grandes 

incertezas, particularmente eleições nacionais, que acabam gerando grande 

influência sobre o mercado financeiro. Julio e Yook (2012), por exemplo, estudaram 

ciclos de investimentos corporativos em países com sistemas presidencial, 

parlamentarista e híbrido (com Presidente e Primeiro-Ministro). Observaram que em 

anos eleitorais, as empresas reduzem os gastos com investimentos em quase 5% 

em relação a anos não-eleitorais. Uma explicação para tal resultado é que incertezas 

políticas levam as empresas a reduzirem os investimentos até que as incertezas 

eleitorais sejam dissipadas. De acordo com Panzalis et al (2000), eventos políticos 

possuem um acompanhamento próximo pelos investidores que constantemente 

reavaliam suas decisões com base nos possíveis resultados eleitorais.   

 

Neste contexto de incertezas, este trabalho tem por objetivo avaliar como se 

comportam os fundos de investimento de ações em períodos eleitorais com relação 

a geração de excesso de retorno em relação ao benchmark. Encontramos uma 

ampla literatura durante a elaboração do presente estudo, seja focando eleições em 

diversos países como Panzalis et al (2000), Bialkowski et al (2008) e Mendes (2015), 

especificamente nos Estados Unidos, conforme Booth e Booth (2003), Santa-Clara 

e Valkanov (2003) e Foerster e Schmitz (1997), e no Brasil, através dos trabalhos de 

Carvalho e Guimarães (2018) e Werth (2016). Todos estes artigos, porém, trazem 

uma relação política com o mercado acionário internacional ou doméstico. O 

presente estudo busca complementar os trabalhos existentes, contribuindo com a 

utilização de dados de fundos de investimentos em ações constituídos no Brasil e 

avaliar o comportamento destes com relação ao excesso de retorno sobre o 

benchmark, no qual, para este trabalho, consideramos o Índice Bovespa (Ibovespa).   

 

Vale destacar que a aplicação em fundo de ações ao invés de investir 

diretamente em ações é vantajosa pois permite uma maior diversificação da carteira, 

além de contar com uma gestão profissional que possui uma estrutura de analistas 

focados e instrumentos de medida de risco e performance.   
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Utilizando-se de dados de fundos de investimentos em ações com 

periodicidade semanal durante o período entre 2010 e 2017, no qual tivemos dois 

anos eleitorais para Presidente (2010 e 2014), além de variáveis adicionais de 

controle como índice de aprovação do Governo e períodos pré e pós-impeachment 

da Presidente Dilma, avaliamos o impacto das incertezas nas rentabilidades dos 

fundos de investimentos em ações. Com base nestas informações, este trabalho 

contribui também de forma a obter informações que possam auxiliar os investidores 

a escolher o momento e em quais fundos de ações seria mais adequado investir.        

 

Para efetuarmos referida análise, vamos considerar o modelo de regressão dos 

Mínimos Quadrados Ordinário (MQO) em dados agrupados e posteriormente 

realizamos os estudos com os dados em painel, utilizando os modelos de efeitos 

aleatórios e fixos.    

 

De uma forma geral, os resultados indicam que em anos eleitorais, há uma 

redução do excesso de retorno nos fundos de ações. Podemos interpretar tal 

resultado em função dos gestores tomarem a decisão de ficarem mais aderentes ao 

benchmark, pois diante das incertezas eleitorais e maior volatilidade preferem não 

arriscar em maiores descasamentos de determinadas ações ou setores em relação 

ao benchmark.  

 

Para as demais variáveis políticas, identificamos que o índice de aprovação 

do Governo é significativo e positivo, da mesma forma para os períodos que 

envolveram eventos do impeachment.               

 

Encontramos também que quanto maior a idade dos fundos, menor a geração 

de excesso de retorno. Identificamos uma possível resposta para este resultado no 

trabalho de Malaquias e Eid (2009) sobre o desempenho de fundos multimercados. 

Consideraram que gestores em começo de carreira, logo com menor experiência, 

acabam se arriscando mais para obter melhor performance ajustado aos riscos. 

Entretanto, com o passar do tempo, começaria a existir um conflito de interesses, 

pois os gestores começariam a se preocupar mais com a sua reputação e reduziriam 

seu nível de exposição ao risco. Avaliamos também que o tamanho do fundo e 
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volatilidade tem influência positiva com a geração de retorno acima do benchmark. 

Ou seja, fundos com Patrimônio Líquido maior ou que tenham maior volatilidade 

tendem a ter uma melhor performance em relação ao Ibovespa.    

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos, incluindo esta introdução. No 

segundo capítulo faremos uma revisão da literatura sobre eleições e determinantes 

de fundos de investimentos em ações. A metodologia utilizada juntamente com a 

base de dados considerada encontra-se no terceiro capítulo.  No quarto capítulo 

temos os resultados e em seguida, no capítulo cinco, temos as conclusões. E por 

fim, no último capítulo, as referências bibliográficas citadas.   
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

Existem diversos estudos que tratam das incertezas políticas em épocas 

eleitorais e os impactos no mercado financeiro. Um dos primeiros estudos buscando 

identificar uma relação entre performance de mercado de ações e eleições políticas 

foi produzido por Niederhoffer et al (1970), que acompanharam o curso das eleições 

presidenciais e do mercado de ações americano, através do Índice Dow Jones 

Industrial Average (DJI), no período de 1900 a 1968, onde foram eleitos 18 

Presidentes. Eles encontraram que o mercado de ações tendia a subir no dia, na 

semana e no mês imediatamente após uma vitória republicana e, inversamente, 

tendia a cair no dia, na semana e no mês seguinte a uma vitória do partido 

democrata.  

 

Pantzalis et al. (2000), investigaram o comportamento de mercado em épocas 

de eleições políticas tentando responder se os mercados financeiros conseguem 

antecipar os resultados eleitorais através de uma amostra de 33 índices de mercado 

de ações em épocas de eleições políticas entre os anos de 1974 e 1995. Procuraram 

ainda verificar as diferenças de comportamento entre os países, seja sob o aspecto 

político, econômico e até mesmo liberdade de imprensa.  

 

De acordo com Pantzalis et al. (2000), o mercado responde rapidamente diante 

de novas informações relacionadas a decisões políticas que podem afetar 

principalmente a política fiscal e monetária de um país. Além disso, eleições políticas 

dão ao eleitor a possibilidade de influenciar políticas econômicas a médio e longo 

prazo. Criam uma possibilidade de os cidadãos escolherem reeleger ou não seus 

governantes. Eleições são eventos que buscam atrair a atenção de um país de uma 

forma em geral, principalmente pesquisadores, jornalistas, analistas políticos e 

financeiros, disseminando informações para o mercado financeiro. Utilizando uma 

metodologia de estudo de eventos, encontraram retornos positivos significativos 

anormais duas semanas antes das eleições. Tais efeitos eram ainda maiores em 

países com menor grau de liberdade, onde a oposição vence ou o Governo vigente 

antecipa novas eleições e acaba perdendo o poder. Tais resultados eram em função 

do grau de liberdade política, tempo de duração das eleições e no sucesso do atual 
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presidente ser reeleito. Puderam concluir que variações em rentabilidade positiva 

estavam ligadas com uma redução das incertezas, ou seja, com os resultados das 

eleições ficando mais claras, principalmente nas condições anteriormente relatadas.   

 

Bialkowski et al (2008) estudaram a volatilidade do mercado de ações de 27 

países da OCDE durante 134 períodos eleitorais para presidente entre os anos de 

1982 a 2004. Descobriram que apesar dos esforços para prever os resultados 

eleitorais, investidores ainda se surpreendem com a distribuição de votos final. O 

preço das ações, reagem fortemente a esta surpresa e de forma temporária eleva os 

níveis de volatilidade observados. Verificaram, ainda, que a volatilidade pode 

facilmente dobrar durante a semana de votação. Neste sentido, acreditam que os 

esforços para prover previsões mais precisas sobre os resultados das eleições 

precisam ser aprimorados, pois isso ajudará a criar maior confiança por parte dos 

investidores. Além das pesquisas eleitorais que acabam gerando maiores incertezas, 

Acemoglu et al (2018), documentaram que a mídia social exerceu um papel 

interessante no Egito durante a cobertura da Primavera Árabe, que foi um período 

com diversos protestos e manifestações em países árabes pelo fim de regimes 

ditatoriais e em favor da democracia. Divulgações pela imprensa de informações 

relacionadas aos protestos na Praça Tahrir e comentários de opositores podem ser 

interpretados como uma medida de descontentamento geral da população com 

relação ao Governo no Poder, o que acaba gerando protestos. Tais protestos, por 

sua vez, exerceram um papel importante no retorno das ações de empresas ligadas 

ao Governo egípcio.  Evento similar pode ser verificado no Brasil durante o período 

de impeachment da Presidente Dilma, ocasionando protestos em diversas cidades 

do país.    

 

Adicionalmente, Bialkowski et al (2008) ainda defenderam que incertezas sobre 

os resultados eleitorais nos países tem grandes implicações para investidores 

avessos ao risco. Pesquisas anteriores têm mostrado que investidores não tem seu 

portfólio diversificado internacionalmente e apresentam um home bias significativo. 

Dessa forma, com uma carteira predominantemente doméstica, acabam não 

reduzindo seu risco político. Buscaram também obter através dos resultados, 

interesses de pesquisadores enquanto providenciavam evidencias indiretas se as 
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previsões pré-eleitorais são suficientes para aplicações práticas, pois uma 

verificação no aumento de volatilidade perto do dia da eleição indicaria que esforços 

para formular previsões precisas poderiam ser complementadas e recursos 

adicionais também seriam necessários. Identificaram também que cinco variáveis 

possuem significativa influência na magnitude de uma surpresa eleitoral. O mercado 

de ações tende a reagir de forma mais volátil em eleições com corridas mais 

apertadas, quando o resultado traz uma mudança na orientação política de Governo, 

e quando não conseguem maioria seja no Congresso ou no Parlamento. Por outro 

lado, o voto compulsório reduz o choque eleitoral. Por último, mercados com baixo 

histórico de trocas tendem a apresentar reações anormais mais intensas.   

 

Por fim, a variação do retorno do índice de cada país avaliado aumentava 

consideravelmente perto das eleições, principalmente durante a semana que a 

antecedia. Entre os fatores que contribuíam para a maior volatilidade, Bialkowski et 

al (2008) citaram a ausência de obrigatoriedade de voto, margem estreita de vitória 

e até mesmo o fracasso em formar um governo com maioria parlamentar.   

 

De forma complementar ao estudo de Bialkowski et al (2008), Mendes (2015) 

adicionou países em desenvolvimento e realizou o estudo durante os anos de 2002 

a 2014.  A magnitude da volatilidade foi reduzida em relação ao trabalho anterior 

somente com países da OCDE entre 1982 e 2004, mas o impacto ainda foi 

significativo.  Verificou que em países em desenvolvimento os investidores reagiam 

de uma forma que a volatilidade aumentava facilmente e dessa forma havia uma 

grande flutuação no mercado de ações destes países. Identificou também que os 

choques causados pelas eleições na volatilidade do mercado de ações eram maiores 

em países em desenvolvimento do que em países da OCDE. Mendes (2015) 

identificou também que o nível democrático e a quantidade de partidos para a 

coalizão eram fatores explicativos para maior volatilidade em países em 

desenvolvimento, pois Governos menos democratas e futuros problemas políticos 

causavam mudanças no comportamento dos investidores.  
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2.1 Eleições nos Estados Unidos 

 

Outros estudos focam no mercado norte-americano. Goodell e Vahamaa (2013) 

examinaram os efeitos da incerteza política na volatilidade implícita do mercado de 

ações durante os períodos presidenciais dos Estados Unidos. Conforme seus 

estudos, processos de eleição presidencial geram ansiedade ao mercado financeiro 

à medida que investidores formam expectativas com relação as próximas políticas 

macroeconômicas do futuro governo.  Citaram outras obras onde o mercado de 

ações é altamente relacionado pelas eleições presidenciais norte-americanas e que 

os mercados reagem de forma positiva para vitórias de candidatos republicanos e de 

forma negativa em caso de vitória das democratas no curto prazo. Mencionaram 

ainda que estudos anteriores chegaram a conclusões que ciclos políticos eleitorais 

estão associados com períodos de grande incerteza pública e, consequentemente, 

é interessante verificar os efeitos de tais incertezas. Chegaram à conclusão de que 

incertezas políticas ao redor das eleições presidenciais realmente afetam a 

volatilidade do mercado de ações. Descobriram que a volatilidade implícita do índice 

S&P 500 aumenta com mudanças positivas na probabilidade de eventual ganhador. 

Tais descobertas, confirma a hipótese de incerteza política, na qual assume que 

informações relacionadas a probabilidade de um ganhados das eleições reflete 

dados a respeito da política macroeconômica futura. Dessa forma, o trabalho de 

Goodell e Vahamaa (2013), é consistente com a visão de que eleições presidenciais 

nos Estados Unidos causam ansiedade dos mercados na medida em que 

investidores criam suas próprias expectativas com relação à eventuais mudanças na 

política econômica.   

 

Outros trabalhos também focados no mercado norte-americano indicam que há 

um ciclo eleitoral. Booth e Booth (2003) identificaram, através de ações Large e Small 

Caps, que o mercado acionário dos Estados Unidos tende a ter um melhor retorno 

durante os dois últimos anos de um mandato de 4 anos, ou seja, os retornos são 

significativamente maiores nos últimos 2 anos do que nos primeiros 2 anos do 

mandato presidencial, exibindo um padrão de ciclo presidencial, sem qualquer 

distinção do partido político, seja democratico ou republicano.    
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Foerster e Schmitz (1997), também estudaram os efeitos de períodos eleitorais 

americanos e chegaram à conclusão de que o ciclo eleitoral americano pode ser um 

importante fator político em prever tanto o retorno de ações americanas como 

também o retorno de ações em outros países avaliados. Examinaram 18 países entre 

1957 e 1996 e verificaram ganhos menores no mercado de ações no segundo ano 

após as eleições presidenciais com relação à média observada de ganhos nos anos 

1, 3 e 4. Na verdade, as rentabilidades são inclusive negativas na maioria dos países. 

Os testes identificaram que em 14 dos 18 países os retornos no mercado de ações 

são menores em comparação com a média dos anos 1,3 e 4. Adicionalmente, de 

forma a buscar maior robustez e confirmação, introduziram uma variável dummy para 

o segundo ano de um ciclo presidencial americano aos modelos utilizados e 

verificaram que o coeficiente é negativo e siginificativo. A magnitude do coeficiente 

também causou surpresa ao indicar um retorno esperado de 1,14% menor se 

comparado à média dos demais anos do ciclo. Com base nestes resultados, 

investidores poderiam evitar manter posições em ações no mercado internacional 

durante o segundo ano do ciclo eleitoral americano.     

 

Já Santa-Clara e Valkanov (2003) focaram seus estudos sobre os partidos 

democratas e republicanos e qual seria melhor avaliado pelo mercado de ações. Ao 

contrário de outros trabalhos, buscaram informações para comparar a performance 

de um indicador de renda variável com um de renda fixa. Consideraram dados do 

índice CRSP desde 1927 até 1998 e compararam com o retorno do T-Bill de 3 meses. 

Encontraram em uma amostra ponderada pelo valor de mercado que o excesso de 

retorno no mercado americano de ações é 9% maior em presidências democratas 

do que em republicanas. Tal diferença foi alcançada tanto pela maior valorização do 

índice de referência de 5% como pela menor taxa média de juros do título público 

estudado, que foi 4% menor. Avaliaram também um portfólio com pesos iguais para 

todos os ativos e a diferença verificada foi ainda maior, de 16%. Encontraram ainda 

grandes variações entre as empresas de maior e menor valor, com retornos entre 7 

até 22%. Cabe ressaltar que não identificaram evidencias de grandes excessos de 

retorno perto das eleições. As diferenças foram verificadas ao longo do período 

presidencial de 4 anos. Verificaram também que a volatilidade é maior em 

presidências republicanas. 
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2.2 Eleições no Brasil 

 

Especificamente para o Brasil, Carvalho e Guimarães (2018) defenderam que 

a eleição brasileira de 2014 propiciou uma oportunidade para avaliar vulnerabilidade 

ao risco político de empresas controladas pelo Governo, como Petrobras, Banco do 

Brasil e Eletrobras. Com objetivo similar, Acemoglu et al (2018) focando no mercado 

de ações egípcio, realizou um estudo com empresas listadas na Bolsa de Valores do 

Egito, na Primavera Árabe. Verificou-se uma queda no retorno de ações de 

empresas ligadas com o Grupo do então Presidente Mubarak quando os protestos 

na Praça Tahrir, no Cairo, eram mais intensos.  Ilustraram também que os resultados 

obtidos eram improváveis de serem obtidos por causalidade reversa ou por fatores 

que causavam primeiramente os retornos no mercado de ações egípcio e 

posteriormente os protestos.  

  Complementando, como diferencial em relação a outros trabalhos nesta linha 

de pesquisa, Carvalho e Guimarães (2018) utilizaram um método para estudar o 

efeito de uma eleição sobre os preços dos ativos usando apenas dados de opções 

de compra de ações preferencias da Petrobras negociadas na Bovespa e aplicando 

esse método para as eleições presidenciais brasileiras de 2014. Os resultados do 

modelo sugeriram que a Petrobras poderia valer aproximadamente de 60% a 65% a 

mais se Dilma Rousseff, não tivesse sido reeleita. Complementou também com a 

indicação de que a reeleição teve um impacto negativo no Ibovespa, e que empresas 

controladas pelo Governo tiveram retornos piores. Foi efetuado também exercícios 

usando as opções da Petrobras negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque. 

Obteve-se um resultado, no qual as ações ordinárias da Petrobras poderiam valer 

cerca de 80% a mais (em dólares) no caso de uma vitória do candidato opositor 

Aécio Neves. Tal conclusão era o que se esperaria considerando diferentes classes 

de ações (preferenciais e ordinárias) e diferentes denominações de moeda (Reais e 

Dólares). As estimativas para a probabilidade de reeleição também são bem 

parecidas com relação aos dados de opções negociadas na Bovespa.  
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Werth (2016), que utilizou o método de estudo de eventos,  estudou o 

comportamento no mercado de ações brasileiro em 2014 durante as eleições 

presidenciais do Brasil, e verificou que tanto o Ibovespa como as ações da Petrobras 

possuíam retornos anormais negativos em momentos no qual Dilma Rousseff 

melhorava sua posição nas pesquisas eleitorais, e em períodos onde havia uma 

piora de posição, existiam retornos anormais positivos para os referidos índice e 

ação, além de constatar a elevação da volatilidade neste período e também houve 

um leve aumento do volume de transações.   

  

2.3 Determinantes de Fundos de Investimento 

 

Na literatura, diversas características de fundos de investimento têm sido 

avaliadas como potenciais determinantes de performance como tamanho do fundo, 

idade, taxas de administração, fluxos e retornos passados.  O estudo de Ferreira et 

al (2013) investigou os possíveis determinantes de performance de fundos de ações 

ativos em 27 países durante o período entre 1997 e 2007. Fizeram ainda uma 

separação da amostra, considerando os fundos domiciliados nos Estados Unidos 

com os dos demais países e verificaram algumas diferenças. Para os fundos não 

americanos, o tamanho ou patrimônio líquido está associado positivamente à melhor 

performance. Entretanto, para fundos de ações americanos é relacionado 

negativamente quanto ao retorno do fundo. Esta diferença pode ser explicada pela 

hipótese de restrição de liquidez no mercado do EUA.  

 

Outra característica estudada por Ferreira et al (2013) foi a idade do fundo. 

Argumentaram que tanto os fundos mais novos podem ter um retorno maior, em 

função de um maior comprometimento para sobreviver, como fundos mais antigos 

também tem o poder de obter maiores rentabilidades, pois não tem custos mais altos 

que os novos. Identificaram que a idade é negativamente relacionada ao 

desempenho do fundo na amostra de fundos não americanos, mas a relação é 

estatisticamente insignificante na amostra de fundos dos EUA. Seria um indicativo 

de que os fundos mais novos são mais capazes de detectar boas oportunidades de 

investimento em outros países.  
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Rochman e Eid (2006) realizaram um estudo sobre fundos passivos e ativos 

com 699 fundos de investimentos no período de 31/01/2001 a 31/01/2006 nas 

categorias ações, cambiais, multimercados e renda fixa.  Os resultados indicaram 

que os determinantes dos alfas dependem do tipo de fundo. Particularmente para 

fundos de ações foi verificado evidências que fundos com gestão ativa, patrimônios 

líquidos maiores e os mais antigos são os mais indicados para os investidores. 

Adicionalmente, os resultados indicaram ainda que os fundos com menor risco são 

os que apresentam maiores alfas de Jensen.     

 

Grinblatt e Titman (1989) utilizaram uma base de fundos entre os anos de 1974 

a 1989 e identificaram que na performance bruta havia desempenho superior, ou 

seja, existia retornos anormais quando se considerava o retorno livre de taxas de 

administração e custos. Malaquias e Eid (2014) estudaram o desempenho e 

determinantes de fundos multimercados. Com base em 107 fundos entre os períodos 

de janeiro a agosto de 2011 também se verificou que para a performance bruta há 

indícios de geração de valor adicional. Entretanto, se for considerado os custos como 

taxa de administração a performance fica comprometida. Com relação a avaliação 

de potenciais determinantes, foi constatado para os fundos multimercados que a 

experiência do gestor, o tamanho do fundo e taxa de administração são variáveis 

significativas para o desempenho dos fundos.     

 

Com relação a volatilidade, Rochman e Eid (2006) avaliaram que fundos com 

menor volatilidade geravam maiores retornos. De forma similar, tal resultado também 

foi encontrado por Brown et al (2012). Identificaram que uma menor mudança na 

composição de uma carteira de investimentos de um fundo e por seguinte menor 

volatilidade, causa, na média, maior rentabilidade que os fundos com maior 

volatilidade. Focando na volatilidade idiossincrática, Ang et al (2009) analisaram a 

performance de 23 mercados desenvolvidos durante um período entre janeiro de 

1980 até dezembro de 2003. Observaram que maiores volatilidades idiossincráticas 

causavam menores retornos. Identificaram que a diferença entre as ações de maior 

volatilidade e as ações de menor volatilidade era de -1,31% ao mês.       
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Base de dados 

 

Este estudo considerou retornos semanais dos fundos de investimentos em 

renda variável com gestão ativa obtidos da base Quantum Axis, conforme critérios 

adotados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais (ANBIMA). Dessa forma, não consideramos fundos passivos ou indexados, 

que não possuem uma estratégia de superar o benchmark. Os fundos foram 

selecionados de acordo com as seguintes classificações: 

 

Tabela 1 - Classificação Anbima de Fundos de Ações 

Ações Dividendos Ações Livre 

Ações Ibovespa Ativo Ações Small Caps 

Ações IBrX Ativo Ações Sustentabilidade/Governança 

Ações Índice Ativo Ações Valor/Crescimento 

Ações Investimento no exterior   

Fonte: Anbima Elaboração: o autor 

 

  

O período avaliado foi entre os anos de 2010 a 2017. Para se evitar o viés de 

sobrevivência, fator relevante de pesquisa conforme Carhart (1997), mantivemos os 

fundos que foram liquidados ou incorporados no período abordado. Além disso, 

foram excluídos os fundos de investimentos em cotas (FICs), selecionando-se 

somente Fundos de Investimentos (FIs), para se evitar dupla contagem e alta 

correlação entre os fundos avaliados. Foram descartados também os fundos com 

histórico inferior a 4 semanas, janela móvel utilizada para a volatilidade. Dessa 

forma, chegamos em um número final de 467 Fundos.   

 

 Na tabela 2 temos a quantidade de fundos em cada ano avaliado e a 

rentabilidade média ano a ano de 2010 a 2017 dos fundos de investimentos em 

ações pesquisados, além da performance do Ibovespa, o excesso de retorno e os 

retornos mínimos e máximos mais a mediana da amostra de fundos. Podemos 

observar que tivemos excesso de retornos positivos em todos os anos em diferentes 
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magnitudes, exceto em 2016, onde tivemos um retorno excedente negativo de quase 

12% em relação ao Ibovespa.  

 

Tabela 2 - Estatística descritiva dos fundos 

        

Ano Nr. De 
Fundos 

Retorno 
Médio 

Ibovespa Retorno 
Excedente 

Retorno 
Mínimo 

Retorno 
Máximo 

Mediana 

2010 112 13,20% 1,04% 12,15% -4,83% 53,85% 7,40% 

2011 150 -6,78% -18,11% 11,33% -31,71% 30,66% -8,87% 

2012 178 23,89% 7,40% 16,49% -10,68% 83,36% 22,60% 

2013 227 0,11% -15,50% 15,60% -25,62% 30,06% -0,58% 

2014 277 -0,66% -2,91% 2,26% -57,46% 25,33% -0,04% 

2015 262 -1,42% -13,31% 11,89% -54,84% 821,43% -7,26% 

2016 254 26,95% 38,94% -11,98% -37,23% 143,07% 29,13% 

2017 245 29,19% 26,86% 2,33% -21,31% 125,29% 27,57% 

        
Fonte: Quantum Axis 
Elaboração: Próprio Autor 

 

Vale destacar que no ano de 2016, tivemos o evento de impeachment, 

causando grande incerteza no quadro político e econômico brasileiro, dificultando as 

estratégias a serem adotadas pelos gestores, que preferiram se manter mais 

cautelosos na tomada de decisões.  

  

3.2 Definição das variáveis e do modelo 

 

De maneira empírica, vamos aplicar o modelo de regressão com dados 

empilhados e posteriormente em painel.  As variáveis a serem utilizadas estão 

descritas na tabela 3. Como variável dependente vamos considerar o excesso de 

retorno em relação a uma determinada carteira de mercado, neste caso o Ibovespa. 

Esta medida, popularmente conhecida como alfa de Jensen, ou simplesmente alfa, 

foi introduzida à literatura através do estudo de Michael Jensen (1968), que 

trabalhando com uma amostra de 115 fundos de ações no período entre 1945-1964, 

evidenciou que a performance destes fundos não superava a rentabilidade de fundos 

passivos, inclusive considerando o retorno bruto, descontando a taxa de 

administração.  Vale destacar que o presente estudo não utilizou a metodologia 
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considerada por Jensen em seu trabalho. Foi utilizado somente o retorno excedente 

dos fundos de ações em relação ao Ibovespa.  

Tabela 3 - Variáveis utilizadas 

 

Variável  Fórmula de Cálculo  Descrição 

 

Retorno Excedentei,t 

  

𝑟𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 − 𝑟𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎 

 

 
 
 

Diferença entre o retorno do fundo 

e o Ibovespa, conforme Jensen 

(1968) 

Voli,t  Desvio padrão dos retornos 

semanais considerando as 

últimas 4 semanas.  

 

 Volatilidade semanal com janela 

móvel de 4 semanas 

 

LN_PLi,t 

 

 LN(Patrimônio Líquido dos 

Fundos) 

 Logaritmo natural do Patrimônio 

Líquido dos Fundos. Rochman e 

Eid (2006).  

 

LN_Diasi,t  LN(Tempo de existência do 

Fundo em dias) 

 Logaritmo natural do tempo de 

existência dos fundos (em dias).   

    Rochman e Eid (2006). 

 

Aprovaçãot   Soma das avaliações do 

Governo consideradas como 

ótimo/bom e  regular   

 

 

 

 

 

Índice de aprovação do Governo 

medido pelo CNI - Ibope 

 

D_AnoEleiçãot  Assume-se valor igual a 0 para 

anos não eleitorais e valor igual 

a 1 para anos eleitorais 

 

 

 

 

 

Dummy para anos eleitorais para 

Presidente 

 

 

D_PedidoAceitot   

Assume-se valor igual a 0 para 

antes de 02/12/2015 e igual a 1 

para datas posteriores.  

 

 

 

Dummy para a data em que foi 

aceito o pedido de impeachment 

 

D_VotaçãoDeputadost  Assume-se valor igual a 0 para 

antes de   12/05/2016 e igual a 

1 para datas posteriores.  

 

 Dummy para a data em que foi 

votado o impeachment na Câmara 

dos Deputados 

 

 

D_VotaçãoSenadot 

  

Assume-se valor igual a 0 para 

antes de   31/08/2016 e igual a 

1 para datas posteriores.  

 

 Dummy para a data em que foi 

votado o impeachment no Senado 

Sendo o fundo i para a semana t.  
Elaboração: próprio autor  
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Durante o período avaliado tivemos o evento de impeachment da Presidente 

Dilma Rousseff. Em 2 de dezembro de 2015, o então Presidente da Câmara dos 

Deputados Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment dos juristas Hélio 

Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal. Posteriormente, em 12 de maio de 

2016, tivemos a votação na câmara dos Deputados, onde a maioria concordou com 

o impeachment e ela foi afastada do cargo provisoriamente. Por fim, em 31 de agosto 

de 2016 houve a votação por parte dos Senadores com o mesmo resultado e 

decretou-se o afastamento em definitivo. De forma a se tentar identificar se em algum 

destes 3 momentos tivemos rentabilidades diferenciadas após tais eventos, foram 

criadas 3 variáveis dummys para avaliar se tivemos variações relevantes. Assim, 

conforme tabela 3, a variável D_PedidoAceito assume o valor 0 antes de 2 de 

dezembro de 2015 e valor 1 se depois. A variável D_VotaçãoDeputados assume 

valor 0 antes de 12 de maio de 2016 e valor 1 após esta data. Por último, a variável 

D_VotaçãoSenado tem valor 0 nas datas que antecedem 31 de agosto de 2016 e 

valor 1 em dias posteriores.  

 

Na tabela 4 apresentamos os coeficientes de correlação entre as variáveis 

utilizadas na regressão e os respectivos níveis de significância. Conforme podemos 

observar, temos uma correlação positiva do retorno excedente com a volatilidade, o 

PL dos fundos e o índice de aprovação do Governo. Por outro lado, há uma relação 

inversa do retorno excedente com a variável de tempo de existência dos fundos.  

 

Tabela 4 - Correlação entre as variáveis do modelo (periodicidade semanal) 

 

 Retorno 
Excedente 

Vol LN_PL LN_Dias Ano 
Eleição 

Aprovação 
Governo 

   

Retorno Excedente 1,0000         

Vol 0,3266*** 1,0000        

LN_PL 0,0150*** -0,0658*** 1,0000       

LN_Dias -0,0221*** 0,0262*** 0,1604*** 1,0000      

Aprovação Governo 0,0317*** -0,0488*** -0,0021 -0,2139***  1,0000    

          

* indica nível de significância de 10%, **nível de significância de 5% e *** nível de significância de 1%. 
Elaboração: Próprio autor 
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A tabela 5 detalha a estatística descritiva das variáveis consideradas na 

análise. Como pode ser observado temos que a média para o excesso de retorno 

semanal é positiva.  Podemos observar também que o índice de aprovação do 

Governo possui uma variação entre 19% e 96%, indicando grande diferença com 

relação a avaliação de Governo entre os anos de 2010 a 2017.    

 

Tabela 5 - Estatística descritiva das variáveis do modelo (periodicidade semanal) 

 

Variável Nr. Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Retorno Excedente 99.973  0,0009% 0,0312% -0,7074% 7,3847% 

Vol 99.973  0,0203% 0,0267% 0,0001% 3,7133% 

LNPL 99.973  17,7860 1,6162 2,1054 22,6088 

LN Dias 99.973  6,8914 1,0541 3,1355 9,0269 

Aprovação do Governo 99.973  62,2570 25,1690 19 96 

Elaboração: Próprio autor 

 

Com base nas variáveis descritas anteriormente, vamos considerar os 

seguintes modelos:    

(𝑟𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 − 𝑟𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎)𝑖𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝑉𝑜𝑙𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑁_𝑃𝐿𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿𝑁_𝐷𝑖𝑎𝑠𝑖𝑡 + 𝛽4𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎çã𝑜𝑡 +  

𝛽5𝐷_𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖çã𝑜𝑡 + 𝛽6𝐷_𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑜𝑡 +  𝑢𝑡                                         (1)  

 

onde (𝑟𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 − 𝑟𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎)𝑖𝑡 será o excesso de retorno e a variável explicada para a 

semana t do fundo i, Vol é a volatilidade para a semana t do fundo i, LN_PL é o 

logaritmo neperiano do patrimônio líquido para a semana t do fundo i, LN_Dias é o 

logaritmo neperiano da idade em dias para a semana t do fundo i, aprovação é   a 

soma das avaliações do Governo consideradas como ótimo/bom e  regular na 

semana t, D_anoEleição é uma dummy que é igual a zero para ano não-eleitoral e 

um para ano eleitoral e D_PedidoAceito é uma dummy que é igual a zero para antes 

de 02/12/2015, quando foi aceito o pedido de impeachment e igual a um para datas 

posteriores.       
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De forma a buscar evidências se o mercado financeiro já considerava o pedido 

de aceitação como uma saída definitiva da Presidenta Dilma Rousseff, utilizamos 

também o seguinte modelo:  

 

𝑟𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 − 𝑟𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎 =  𝛼 + 𝛽1𝑉𝑜𝑙𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑁_𝑃𝐿𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿𝑁_𝐷𝑖𝑎𝑠𝑖𝑡 + 𝛽4𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎çã𝑜𝑡 +  

𝛽5𝐷_𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖çã𝑜𝑡 + 𝛽6𝐷_𝑉𝑜𝑡𝑎çã𝑜𝐷𝑒𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠𝑡  + 𝑢𝑡                                   (2) 

 

onde substituímos a variável dummy  D_PedidoAceito pela também variável dummy 

D_VotaçãoDeputados, que é igual a zero para antes de 12/05/2016 e igual a um para 

depois desta data, quando foi votado o impeachment na Câmara dos Deputados.   

 

Por fim, consideramos também um último modelo: 

 

𝑟𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 − 𝑟𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎 =  𝛼 + 𝛽1𝑉𝑜𝑙𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑁_𝑃𝐿𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿𝑁_𝐷𝑖𝑎𝑠𝑖𝑡 + 𝛽4𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎çã𝑜𝑡 +  

𝛽5𝐷_𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖çã𝑜𝑡 + 𝛽6𝐷_𝑉𝑜𝑡𝑎çã𝑜𝑆𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑡 + 𝑢𝑡                                        (3) 

 

onde trocamos a variável dummy D_VotaçãoDeputados pela dummy 

D_VotaçãoSenado, no qual consideramos valor igual a zero para antes de 

31/08/2016 e valor igual a um para depois desta data, quando o Senado votou a 

saída definitiva de Dilma Rousseff.  

Na literatura estudada, identificamos estudos de Brown et al (2012) que 

maiores volatilidades causam menores retornos. O mesmo resultado foi encontrado 

no trabalho de Rochman e Eid (2006) que estimaram que fundos de ações com 

menor risco apresentam maiores alfas de Jensen. Com relação ao tamanho dos 

fundos de investimentos, Rochman e Eid (2006) também mostraram que fundos com 

maior patrimônio líquido apresentam um desempenho melhor. Entretanto, Malaquias 

e Eid (2014) mencionam que existem estudos cujos resultados demonstram que há 

motivações tanto para relações positivas como para negativas ao comparar 

desempenho de fundos com seu tamanho.  

Com relação à idade do fundo, tal variável foi estudado por Malaquias e Eid 

(2014), e consideraram a hipótese de que a relação entre o tempo de experiência do 

gestor, na qual vamos considerar como variável equivalente a idade do fundo, e a 
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performance de fundos multimercados é negativa, ou seja, quanto mais velho o fundo 

menor a rentabilidade.  

Para as variáveis políticas, Pantzalis et al. (2000) encontraram retornos 

anormais positivos quando havia antecipação de eleições e o presidente atual perdia. 

Em períodos eleitorais, Niederhoffer et al (1970) verificaram que o mercado de ações 

nos Estados Unidos é fortemente impactado pelas eleições presidenciais.  

Bialkowski et al (2008) encontraram resultados que indicavam que eleições 

nacionais, em uma amostra de diversos países, estavam associadas a períodos de 

volatilidade maior. Os autores verificaram também que mudanças na orientação 

política, ou seja, trocas de partidos de direita para esquerda ou o contrário, causavam 

maior volatilidade, que pode ser interpretado como uma forma da população mostrar 

insatisfação com o Governo atual.      

Para o presente estudo foi utilizado inicialmente o método de regressão dos 

Mínimos Quadrados Ordinário para dados empilhados. Posteriormente de forma 

buscar robustez para o modelo, foi considerado também o modelo em painel com 

efeitos fixos e efeitos aleatórios. Foi aplicado também o teste de Hausman, para 

definir qual modelo seria mais apropriado: efeitos fixos ou aleatórios. De forma a 

corrigir eventuais problemas econométricos de heterocedasticidade, utilizamos o 

método de correção de White. Trabalhou-se também de forma complementar com o 

método de Newey-West, no qual não foi verificado alterações nos resultados.   
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4. RESULTADOS  

 

Com relação aos modelos apresentados no capítulo anterior, iniciamos a 

análise dos resultados com a tabela 6, no qual temos inicialmente o modelo de MQO 

com dados agrupados. Evidenciamos um total de 99.973 observações.   

Tabela 6 - Resultados para dados agrupados. 

Esta tabela mostra o resultado da regressão com dados agrupados para os modelos econométricos 

de: (1) com a variável D_PedidoAceito, (2) com a variável D_VotaçãoDeputados e (3) com a 

variável D_VotaçãoSenado: 

Variável (1) (2) (3) 

 
VOL 

 
0,389084 

 
0,3903165 

 
0,3898197 

(1,15) (1,16) (1,16) 

LN_PL 0,0007971** 0,000779** 0,0007822** 
(2,17) (2,18) (2,20) 

LN_Dias -0,0008187** -0,0008853** -0,0008672** 

(-2,34) (-2,38) (-2,40) 

D_AnoEleição -0,0024252*** -0,0020061*** -0,0021074*** 

(--3,06) (-2,95) (-2,84) 

Aprovação 0,0000445** 0,0000738*** 0,0000681*** 
 (2,38) (2,89) (3,03) 

D_PedidoAceito -0,0016958***   

 (-5,84)   

D_VotaçãoDeputados  0,0011579  
  (1,06)  

D_VotaçãoSenado   0,0005867 
 
 

Intercepto 
 
 

 
 

-0,0172081 
(-1,45) 

 
 

-0,0191732* 
(-1,57) 

(0,66) 
 

-0,0187962* 
(-1,57) 

R² ajustado 0,1092 0,1091 0,1089 

Observações 99.973 99.973 99.973 

Notas: * indica nível de significância de 10%, **nível de significância de 5% e *** nível de 
significância de 1%. Valores entre parênteses indicam a estatística t. 

Fonte: elaboração própria    

 

Nesta tabela 6, os modelos se diferenciam somente com relação aos eventos 

do impeachment entre o final de 2015 com a aceitação do pedido por Eduardo 

Cunha, passando pelo dia da votação na Câmara dos Deputados e encerrando com 
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a votação no Senado. Observamos que os resultados indicam que todos os 

coeficientes analisados são significativos para o modelo 1, exceto para a variável 

VOL, que inclusive não é significativa também para os modelos 2 e 3. Para a questão 

principal deste estudo, se há impactos na geração de retornos excedentes em 

períodos eleitorais, podemos responder que sim com nível de significância de 1% 

para os 3 modelos avaliados.  Para o primeiro modelo, podemos interpretar que em 

anos eleitorais, os fundos rendem na média 0,24% a menos que em anos quando 

não há eleições presidenciais. De forma similar ao encontrado por Goodell e 

Vahamaa (2013), que encontraram resultados que indicam que incertezas políticas 

ao redor das eleições presidenciais norte-americanas afetam a volatilidade do 

mercado de ações, podemos indicar que incertezas políticas em função da 

indefinição de quem será o próximo presidente, acabam gerando estratégias mais 

passivas dos gestores, gerando um excesso de retorno inferior ao verificado em anos 

não eleitorais para Presidente.  

Em linha com o estudo efetuado por Rochman e Eid (2006), identificamos uma 

relação positiva entre a geração de excesso de retorno e o tamanho do fundo com 

nível de significância de 5% para os 3 modelos. Ou seja, quanto maior o fundo, maior 

será a excesso de retorno. O mesmo resultado foi encontrado por Ferreira et al 

(2013) para fundos não americanos. Uma explicação para este resultado é que os 

custos fixos acabam se diluindo em um fundo com maior patrimônio. Entretanto, para 

fundos domiciliados nos Estados Unidos verifica-se uma relação negativa. Os 

autores indicaram que os tamanhos dos fundos americanos são bem maiores que 

aqueles de fora. Dessa forma, entendem que há um teto para os benefícios de 

economia de escala, assim, fundos com patrimônio muito grande acabam não se 

aproveitando da diluição de custos.       

Os resultados para o tempo de existência do fundo também se mostraram 

significativos e tiveram sinal negativo em todos os casos, demonstrando que quanto 

maior a idade do fundo, menor sua capacidade de geração de valor. Tais resultados 

ficam próximos do encontrado por Cahart (1997), que identificou persistência de 

performance na indústria de fundos dos Estados Unidos por um período de apenas 

um ano. Ou seja, verificou que fundos com boas performances em determinado ano 

tiveram um retorno esperado maior para o próximo ano, porém tal persistência não 
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se repetia para os períodos seguintes. Ferreira et al (2013) encontra evidência 

semelhante para fundos fora dos Estados Unidos, mas observa que o efeito da idade 

sobre a performance pode ir contribuir ou não, pois existem argumentos em ambas 

as direções, seja para obter um maior retorno inicialmente para sobreviver, mas ao 

mesmo tempo sofrer com maiores custos devido ao menor tamanho no início. Tal 

resultado também foi estudado por Malaquias e Eid (2014), que elencaram 3 pontos 

principais para interpretar tal resultado: 

a) os gestores, com o passar do tempo, tendem a alterar o seu nível de 

exposição ao risco, uma vez que suas carreiras estão em progressão;   

b) com o passar do tempo, a aversão ao risco aumenta, o que implica a redução 

de comportamentos menos agressivos (consequentemente menor desempenho);  

c) uma das justificativas para essas alterações no nível de exposição ao risco 

está em um conflito de interesse, em que, preocupados com sua reputação no 

mercado, os gestores podem passar a priorizar sua imagem como gestores em vez 

de buscarem melhores retornos para seus cotistas.  

 Com relação ao índice de aprovação do Governo os resultados evidenciaram 

um coeficiente positivo e significativo à 5% para o modelo 1 e 1% para os modelos 

2 e 3. Isto pode indicar que quando os Governos possuem boa ou ótima avaliação 

por parte da população há menores incertezas e uma geração de otimismo por parte 

dos gestores que assumem posições mais arriscadas em virtude de acreditarem em 

uma melhora de indicadores macroeconômicos e fundamentos mais sólidos da 

economia do país.     

 Para a variável dummy de aceitação do pedido de impeachment, os fundos 

desempenharam uma performance abaixo da média e um possível motivo é que a 

incerteza que gera no mercado financeiro em função do longo período do processo 

de impeachment, acaba gerando um maior conservadorismo por parte dos gestores 

que preferem ficar mais aderentes ao benchmark sem grandes descasamentos. 

Dessa forma, este resultado possui uma interpretação bem similar ao encontrado em 

anos de períodos eleitorais.  

Para as demais variáveis dummies encontradas nos modelos 2 e 3, 

respectivamente votação do Impeachment na Câmara dos Deputados e no Senado, 
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os coeficientes encontrados não se mostraram significativos, mas com coeficientes 

positivos, indicando que o mercado financeiro praticamente já considerava a saída 

definitiva da Presidente e dessa forma poderia gerar excesso de retorno.        

Efetuamos também estudos avaliando os dados em painel com efeitos 

aleatórios e fixos.  Utilizando-se o teste de Hausman, e considerando ainda a 

hipótese nula de aceitar o modelo de efeitos aleatórios, observamos pelo resultado 

que se rejeita a hipótese nula e dessa forma aceitamos que o modelo de efeitos fixos 

é o mais apropriado para este estudo. Dessa forma, vamos apresentar os resultados 

somente do método de efeitos fixos, conforme tabela 7 a seguir:  

Tabela 7 - Resultado para Painel com efeitos fixos 

Esta tabela mostra o resultado da regressão com dados em painel com efeitos fixos para os 
modelos econométricos de: (1) com a variável D_PedidoAceito, (2) com a variável 
D_VotaçãoDeputados e (3) com a variável D_VotaçãoSenado: 

Variável (1) (2) (3) 

    

VOL 0,4020044*** 0,4033931*** 0,4027263*** 
(5,18) (5,24) (5,20) 

LN_PL 0,0009945* 0,0010836* 0,0010487* 
(1,78) (1,96) (1,90) 

LN_Dias -0,0006975** -0,0002611** -0,0011331*** 

(-2,77) (-5,15) (-4,68) 

D_AnoEleição -0,0023627*** -0,0019098*** -0,0020468*** 

(-10,26) (-9,27) (-9,40) 

Aprovação 0,0000487*** 0,0000639*** 0,0000618*** 
 (5,33) (6,66) (6,46) 

D_PedidoAceito -0,0017136***   

 (-5,79)   

D_VotaçãoDeputados  0,0016307***  
  (4,76)  

D_VotaçãoSenado   0,0008024*** 
   (2,88) 

Intercepto -0,0220878* 
(-2,40) 

-0,0212053* 
(-2,37) 

-0,0216256** 
(-2,40) 

 
R² ajustado 0,1120 0,1115 0,1116 

Observações 99.973 99.973 99.973 

Notas: * indica nível de significância de 10%, **nível de significância de 5% e *** nível de 
significância de 1%. Valores entre parênteses indicam a estatística z. 
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Na tabela 7, também utilizamos 3 modelos de regressão, diferenciando-se 

apenas as variáveis dummies relacionadas ao evento do impeachment já comentado 

anteriormente. Verificamos que a variável volatilidade se tornou significativa à 1% e 

com sinal positivo indicando que quanto maior o risco dos fundos, maior a 

capacidade de gerar excesso de retorno. Ou seja, podemos interpretar que em média 

um aumento de 1% na volatilidade acaba gerando uma rentabilidade adicional sobre 

o Ibovespa de 0,40%. Esta relação positiva e significativa com a rentabilidade 

excedente segue o resultado do trabalho de Jensen (1968), no qual fundos mais 

arriscados deveriam ter um retorno maior também.  Este resultado está 

intuitivamente em linha de que fundos com maiores riscos trazem maiores retornos, 

mas contraria os resultados encontrados por Rochman e Eid (2006), que avaliaram 

que o investidor deve procurar os fundos de menor risco, pois são os que apresentam 

maiores alfas de Jensen.  

A maioria dos resultados da tabela 7 seguem a mesma linha da tabela 6, com 

a inclusão de que agora a variável volatilidade também se torna significativa, 

conforme citado no parágrafo anterior. A variável de índice de aprovação do Governo 

continua com relação positiva e nível de significância à 1% em relação ao poder de 

geração de valor adicional, assim como o coeficiente da variável binária para ano 

eleitoral continua com sinal negativo, gerando robustez ao modelo e comprovando 

menor geração de retornos excedentes em períodos eleitorais.  

Ainda na tabela 7 tem-se que o tamanho do fundo é significativo para os três 

modelos, porém com menor nível de significância, desta vez à 10% ao invés de 5%. 

Apesar desta alteração, salientamos que ainda podem ser consideradas relevantes 

no desempenho e ainda podem ser utilizadas como variável de controle mesmo 

neste nível.         

Observamos também que a variável idade do fundo permanece significativa, 

mas seu nível de significância foi alterado de 5% para 1% no modelo 3. Por fim, 

encontramos diferença nas variáveis relacionadas ao impeachment. Se nos 3 

resultados dos modelos anteriores discutidos na tabela 6, somente a variável de 

pedido de aceitação era significativo e negativo, e tal situação continuou desta forma, 

agora temos as variáveis utilizadas nos modelos 2 e 3 se tornando significativas ao 

nível de 1%. Neste caso, os coeficientes permaneceram positivos e dessa forma a 
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interpretação seria a mesma encontrada na tabela 6, com a diferença agora de que 

são estatisticamente significativos.      

Além dos resultados apresentados anteriormente, trabalhamos também com 

um modelo utilizando os tipos de fundos da tabela 1 como variáveis dummies. Os 

resultados se apresentaram não significativos, motivo pelo qual não incluímos neste 

estudo.  

De forma complementar, apesar de avaliarmos somente dois anos eleitorais 

(2010 e 2014), não podemos afirmar conforme Booth e Booth (2003) apresentaram 

sobre a teoria dos ciclos eleitorais. Um padrão de ciclo presidencial consiste em ter 

retornos significativos maiores nos dois últimos anos que nos dois primeiros anos de 

um mandato presidencial de quatro anos, como ocorre nos Estados Unidos e no 

Brasil.  Para o primeiro ciclo de 2011 a 2014, primeiro mandato de Dilma Rousseff, 

tivemos retorno positivo somente em 2012. Em seu primeiro ano, tivemos uma 

rentabilidade média negativa de 7% e nos dois últimos anos retornos também 

negativos, mas próximos de zero. Para o segundo mandato, tivemos o evento de 

impeachment, o que acaba prejudicando nossa análise.    

 



34 
 

 
 

5. CONCLUSÃO 
 

Este trabalho buscou identificar se havia diferenças na geração de retornos 

excedentes para fundos de investimentos em ações durante períodos eleitorais entre 

os anos de 2010 e 2017.  

Utilizando-se da análise de regressão em dados agrupados e posteriormente 

em painel, com dados de uma amostra de 467 fundos de ações classificados como 

ativos, além de variáveis políticas, verificou-se que em anos eleitorais para 

Presidente a geração de retorno excedente é menor que em períodos que não há 

eleições. Essa mesma comparação pode ser feita para a variável que considera a 

idade do fundo, ou seja, quanto maior o tempo de existência do fundo, menor a 

geração de excesso de retorno.  

Foi identificada também, uma relação negativa entre excesso de retorno e a 

variável dummy que identificava o pedido de aceitação do impeachment de Dilma 

Rousseff. Interpretamos que tal evento causou grande incerteza quanto a 

continuidade da mesma como Presidente, em virtude do longo período que o referido 

processo de destituição levaria. Porém, ao efetuarmos a troca desta variável dummy 

pelas outras dummies que indicavam votação deste evento na Câmara dos 

Deputados e também no Senado identificamos um sinal positivo, sinalizando que 

nestes períodos já se considerava a saída definitiva da ex-Presidente.        

Por outro lado, estimamos que uma relação positiva entre tamanho do fundo e 

geração de excesso de retorno em relação ao benchmark. Da mesma forma, 

encontramos o mesmo sinal se compararmos com as variáveis volatilidade e índice 

de aprovação do Governo.    

Na literatura há diversos estudos contribuindo para verificar os determinantes 

de fundos de investimentos e identificar possíveis variáveis para comprovação de 

persistência. No campo político, temos trabalhos relacionando períodos eleitorais de 

grandes incertezas com performance e volatilidade no mercado de ações seja de 

forma internacional ou em determinados países. Este estudo buscou complementar 

estes dois campos de estudo de forma a contribuir para expansão da análise de 

desempenho de fundos de investimentos em ações, adicionando-se variáveis 

políticas para obter um maior detalhamento durante períodos eleitorais.  
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O presente estudo considerou Fundos de Investimentos (FIs) em ações 

considerados Master, no qual normalmente não há incidência de taxa de 

administração, que é cobrado efetivamente nos Fundos de Investimentos em Cotas 

(FICs) que compram cotas dos fundos Master. Dessa forma, sugere-se, como estudo 

complementar, a avaliação de fundos desta natureza para estimar os impactos para 

investidores considerados pessoas físicas, que normalmente possuem acesso 

somente aos fundos com este perfil. Adicionalmente, ao invés de utilizarmos a 

variável de retorno excedente dos fundos analisados em relação ao Ibovespa, seria 

interessante substituí-la pelo alfa de Jensen, conforme estudo realizado por Jensen 

(1968). Outra sugestão seria utilizar o modelo GARCH (heteroscedasticidade 

condicional auto-regressiva generalizada), bastante utilizado com dados em séries 

temporais, para obter as volatilidades dos fundos.  Por fim seria interessante incluir 

o índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que serve como 

parâmetro para avaliar o ritmo de crescimento da economia brasileira mensalmente 

e que também busca antecipar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do país, 

dessa forma poderia ser avaliado também o impacto do crescimento do país nos 

fundos de ações.       
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