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“Every second is time to change everything forever.” 

Charles Chaplin 



 
 

RESUMO 

O objetivo do estudo foi analisar os determinantes de aplicações e de resgates de fundos 

classificados como varejo nas classes Renda Fixa, Multimercados e Ações. Analisou-se o fluxo 

diário de janeiro de 2010 a junho de 2018 em relação à rentabilidade de 12 meses, à expectativa 

de CDI de 3 anos, ao retorno de 12 meses do índice Ibovespa, à semana do mês, ao mês de 

janeiro e às alterações da taxa Selic Meta. Mais fortemente, viu-se importância na rentabilidade 

de 12 meses, na variação do índice Ibovespa, no mês de janeiro para a classe Ações e nas 

alterações da taxa Selic Meta. 

 

Palavras-chave: Fundos de Investimentos, Processo Decisório, Investimentos. 

  



 
 

ABSTRACT 

The objective of the study was to analyze the determinants of applications and redemptions for 

retail funds in Fixed Income, Multimarket and Equity classes. It analyzed the daily flow since 

January 2010 to June 2018 in relation to the 12-month yield, the expected 3-year CDI, the 

Ibovespa index 12-month return, the week of the month, the month of January and changes in 

the Selic Target rate. More strongly, it was seen relevance in the 12-month yield, in the Ibovespa 

index variation, in the month of January for a Equity class and in the Selic Meta rate changes. 

 

Keywords: Mutual Funds, Decision-Making, Investments.  
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1 Introdução 

Há várias formas de poupar e inúmeras razões pelas quais um investidor opta por um tipo de 

investimento ou por outro. Algumas situações motivam a aplicação e outras o resgate e elas 

diferem também entre as várias opções disponíveis. 

Tais razões, que atuam no processo de tomada de decisão do investidor, podem ser racionais, 

quando consideram simplesmente a utilidade esperada em cenários pré-determinados, ou 

comportamentais, quando influenciadas por vieses psicológicos não necessariamente 

identificados no momento da decisão. 

O presente trabalho analisou a relação do fluxo diário de aplicações e resgates dos fundos de 

varejo com algumas variáveis, quais sejam os retornos históricos de12 meses de cada um dos 

fundos; a expectativa de CDI de 3 anos, que foi obtida por meio da curva de DI Futuro diária; 

o retorno de 12 meses do índice Ibovespa; uma dummy de semana, a fim de indicar se era a 

primeira ou a última do mês, em que há recebíveis e pagamentos a serem feitos, ou uma das 

intermediárias; uma dummy de mês, a fim de indicar se era janeiro ou não e; as decisões das 

reuniões do Copom acerca da Taxa Selic Meta. 

A amostra total contém 327 fundos, sendo 112 da classe Renda Fixa, 42 da classe 

Multimercados e 173 da classe Ações. Além da divisão por classes, foi feita uma quebra por 

aporte mínimo a fim de separar fundos que porventura fugissem um pouco do perfil a priori 

analisado, o varejo. A primeira amostra contém fundos cujo aporte mínimo é de, no máximo, 

R$ 30.000,00, inclusive, e foi considerada a amostra de aportes menores. A segunda amostra 

contém os fundos cujo aporte mínimo é de, no mínimo, R$ 50.000,00, inclusive, e foi 

considerada a amostra de aportes maiores. Foram realizadas regressões pelo método de Efeitos 

Fixos, já que os testes de Hausman indicaram que o método era mais apropriado do que o de 

Efeitos Aleatórios. 

O presente trabalhou colabora com a teoria apontando que variáveis específicas também 

influenciam na decisão do investidor de varejo, além de rentabilidade passada, amplamente 

evidenciada em outros estudos. 

A rentabilidade de 12 meses se mostrou bastante relevante. Para a classe RF, o aumento dela 

causa queda em aplicações e resgates. Já nas classes Multimercados e Ações, essa variável é 

responsável por aumento em aplicações. 

O aumento na expectativa de CDI para 3 anos diminui aplicações e resgates nas 3 classes 

analisadas. 

A variação positiva no retorno do Índice Ibovespa gera queda em aplicações e resgates da classe 

RF e aumento em aplicações e resgates nas outras duas classes, Multimercados e Ações. 

A dummy janeiro corrobora a teoria e as evidências de que os retornos em ações nesse mês são 

superiores aos dos outros meses do ano, já que se mostrou relevante de forma positiva apenas 

nas aplicações da classe Ações.  
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A dummy de semana mostrou de fato um aumento de resgates na primeira e na última semanas 

do mês para RF e Multimercados nos 2 grupos.  

Já alterações na taxa Selic Meta geram variações apenas negativas na amostra selecionada. Seja 

no dia da decisão ou considerando defasagem de até 3 dias, apenas a queda parece ser 

considerada na amostra de aportes menores. Diferentemente, tanto a alta quanto a queda da taxa 

se mostraram significantes na amostra de aportes maiores.  

O trabalho foi organizado da seguinte forma: primeiramente, tem-se a revisão de literatura; em 

seguida, a descrição dos dados; então, a metodologia e, por fim, os resultados e a conclusão. 

2 A Indústria de Fundos 

Grande parte da poupança no Brasil é destinada a investimentos em fundos. São US$ 1,25 

trilhão sob gestão1, resultantes de uma taxa de crescimento de 18,4% em 2017 se comparado a 

2016. Esse volume de Patrimônio Líquido (PL) coloca a indústria entre as 10 maiores do 

mundo, ocupando o 10º lugar. São mais de 16.000 fundos distribuídos entre 15 segmentos, 

conforme pode ser visto no Gráfico 1, abaixo: 

Gráfico 1 – Distribuição entre segmentos – PL (R$ Bilhões) 

Fonte: Anbima Jun/2018 

Segundo a classificação Anbima, os fundos são distribuídos em 10 classes: Renda Fixa (RF), 

Multimercados, Previdência, Ações, Fundo de Investimento em Participações (FIP), Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Fundo de Investimento Imobiliário (FII), Off-

                                                           
1 Anuário FGV Cef 2018 
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Shore, Exchange Traded Fund (ETF) e Cambial. A classe RF detém quase a metade do PL total 

da indústria. A distribuição entre todas as classes pode ser vista no Gráfico 2. 

Gráfico 2 – Participação das classes em Junho/2018 (PL – R$ mm) 

Fonte: Anbima Jun/2018 

O número total de fundos em 31/12/2009 era 8.798; em 30/06/2018, 16.561. Nota-se aqui um 

crescimento de 88% no período. A Tabela 1 mostra a evolução desde Dez/2009 até Jun/2018 e 

inclui a abertura das classes analisadas neste trabalho. 

Tabela 1 – Número de fundos desde Dez/2009 

Período Renda Fixa  Ações Multimercados Total Geral 

dez/09 1.855 1.397 4.498 8.798 

dez/10 1.978 1.654 5.236 10.196 

dez/11 2.140 1.785 5.755 11.405 

dez/12 2.204 1.963 6.307 12.537 

dez/13 2.240 2.129 7.025 13.882 

dez/14 2.424 2.071 7.080 14.328 

dez/15 2.544 1.898 7.059 14.534 

dez/16 2.542 1.754 7.335 14.895 

dez/17 2.514 1.859 8.012 16.003 

jun-18 2.494 1.934 8.327 16.561 

 

Fonte: Anbima Jun/2018 

Esses fundos estão sob a gestão de 606 profissionais, incluindo-se Instituições Financeiras, 

Assets, Fundações, Seguradoras e Outros. Há certa concentração de gestão entre as gestoras 

pertencentes aos maiores bancos.  
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A Tabela 2 mostra os principais players ao final de Junho de 2018. Nela, pode-se observar a 

concentração acima mencionada, em que 70,2% do Patrimônio Líquido total pertence às dez 

maiores gestoras do mercado. 

Tabela 2 – Principais players da indústria  

 Instituição PL (R$ Bilhões) % 

1. Banco do Brasil 909,38 21,0% 

2. Itaú Unibanco 631,41 14,6% 

3. Bradesco 591,84 13,7% 

4. Caixa 298,56 6,9% 

5. Santander 258,15 6,0% 

6. Safra 99,98 2,3% 

7. BTG Pactual 82,23 1,9% 

8. Credit Suisse 75,51 1,7% 

9.  BRL DTVM  49,07 1,1% 

10. BW Gestão de Investimento Ltda 45,68 1,1% 
 Total Top 10 3.041,80 70,2% 
 Total Geral 4.332,64 100,0% 

Fonte: Anbima Jun/2018 

3 Revisão de Literatura 

Há vários trabalhos que estudam os fatores determinantes de fluxos de recursos em fundos de 

investimentos. Grande parte deles identifica uma relação positiva entre captação líquida e 

rentabilidade passada, enquanto outra grande parte analisa questões relacionadas à divulgação 

dos produtos, ao efeito tributação, à sazonalidade ou aos custos que as transações envolvem.  

Paralelamente, há estudos que analisam esses mesmos fluxos, mas por meio de teorias acerca 

do comportamento e dos sentimentos que permeiam a tomada de decisão. Trata-se do campo 

definido como finanças comportamentais e ele estuda o impacto de vieses cognitivos na decisão 

de aportar mais recursos em determinados ativos ou de resgatar.  

O presente trabalho considerou alguns vieses comportamentais, mas teve maior foco nas teorias 

racionais. 

Ippolito (1992) estudou o mercado norte americano e constatou que os investidores avaliam a 

qualidade de um fundo observando a performance recente e podem ter suas decisões afetadas 

por custos de transação, de modo que uma boa performance recente não significa novos aportes 

imediatos, a depender dos custos que eles implicariam. 

Os aportes feitos em fundos abertos na Croácia também respondem positivamente a uma 

combinação entre performance recente e persistente rentabilidade passada (Brborovic e 

Posedel, 2014). Estudos de Del Guercio (2002) e Chen (2018) reforçam a relação positiva entre 

rentabilidade e novos aportes. 
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Berggrun e Lizarzaburu (2015) estudaram o mercado de fundos brasileiro sob 2 aspectos. 

Primeiro, examinaram a relação entre fluxos e performance e exploraram a diferença dessa 

relação entre fundos de varejo e fundos institucionais. Ambos possuem relação positiva entre 

performance e fluxo. Apesar de haver diferença na convexidade da relação estudada entre os 

segmentos, ela não foi substancial. Segundo, investigaram se investidores possuem habilidades 

capazes de antecipar performance futura, conhecida como “smart money effect” (Zheng, 1999). 

Nessa segunda análise, tanto para fundos de varejo quanto para fundos institucionais, a 

evidência foi de que, em geral, esse efeito não é visto no Brasil. Ele é visto apenas, e de forma 

substancial, em fundos pequenos destinados ao varejo, cuja diretriz é uma performance superior 

que visa justamente a atração de fluxo. 

Sanvicente (2002) analisou os fundos de ações no Brasil e encontrou evidências de relação entre 

captação de recursos e desempenho do Índice Bovespa, da taxa de câmbio comercial e da taxa 

de juros no mercado interbancário, mas não de que prevê seu desempenho futuro.  

Outro fator que impacta a captação dos fundos é o marketing e as promoções de venda 

promovidos. Investidores compram cotas de fundos que chamam sua atenção seja por 

performance ou por anúncios de marketing (Barber et al. 2005). Jain e Wu (2000) analisaram 

294 fundos e concluíram que os que tiveram alguma promoção de vendas captaram 

significativamente mais recursos que os que não fizeram nenhum anúncio.  

Ao se observar frequentes fluxos, pode-se interpretá-los como rebalanceamento de portfólio. 

No entanto, um estudo realizado por Bohn e Tesar (1996) em transações de ativos estrangeiros 

mostrou evidências de que, na maioria dos casos, tais fluxos são motivados pelo que se conhece 

por return-chasing behavior (comportamento de quem busca retorno, tradução livre).  

Outra teoria com evidências significativas é conhecida por efeito janeiro, estudado 

primeiramente por Thaler (1987), De Bondt e Thaler (1987) e Haugen e Lakonishok (1988). 

Tal efeito mostra que as rentabilidades das ações em janeiro são superiores às rentabilidades 

nos outros meses do ano. Vários estudos feitos nas décadas subsequentes corroboram a presença 

do efeito janeiro, mesmo ele sendo amplamente conhecido. Dois exemplos são de Haugen e 

Jorion (1996) e Agnani e Aray (2011). 

Os fundos de varejo e os fundos institucionais ou de pensão possuem diversas características 

comuns, como entregar uma gestão de portfólio aos clientes, escolher investimentos de um 

mesmo universo de ativos, além de ambos possuírem estratégias passivas e ativas. No entanto, 

quando o olhar é voltado para o cliente, é pertinente considerar que há diferença entre as 

motivações e o comportamento de um investidor pequeno, chamado de varejo, e um grande, 

dito institucional (Guercio e Tkak, 2002). Ou seja, por mais que o modus operandi de um fundo 

de varejo seja semelhante ao de um fundo de pensão em termos de gestão, os determinantes que 

levam os clientes a aplicar (resgatar) diferem entre os tipos de fundos. Vale lembrar, então, que 

o objeto desse estudo foram os fundos classificados como varejo.  

4 Dados 

4.1 Variáveis analisadas 
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Serão usados dados da indústria de fundos do Brasil. Os fundos a priori selecionados foram os 

domiciliados e disponibilizados no Brasil, ativos na data de 30/06/2018, com data de abertura 

igual ou anterior a 01/01/2010 e cuja classificação Anbima é Renda Fixa, Multimercados ou 

Ações. Foram selecionadas apenas as classes primárias dos fundos que porventura oferecessem 

múltiplas classes, a fim de evitar-se dupla contagem dos fluxos. Esse filtro resultou numa 

amostra de 3724 fundos, sendo 1116 de Renda Fixa, 1952 Multimercados e 656 de Ações.   

Dado que o objetivo da pesquisa é analisar o comportamento do investidor não profissional e a 

dinâmica desse fluxo de aplicações e de resgates em relação a alguns indicadores, optou-se por 

considerar apenas os fundos abertos e destinados ao público varejo. Excluíram-se, então, os 

fundos cujo público era Investidor Qualificado, Profissional ou Exclusivo. Por não fazer sentido 

que um fundo tenha taxa de administração zero, optou-se por excluir também os fundos que 

apresentaram essa característica. É bastante provável que eles representem um fundo máster, 

distribuído entre diferentes segmentos ou subgrupos de clientes com taxas de administração 

diferentes. Uma última exclusão ocorreu para os fundos cujo número de cotistas era igual a um, 

por se entender que há grandes chances de se tratar de um fundo exclusivo, apesar de não ser 

classificado como tal. 

Desta forma, considerando data de 30/06/2018, a amostra ficou com 112 fundos de RF, cujo 

PL total soma R$ 66,5 bi e um número de cotistas de 196.967; 42 fundos Multimercados, cujo 

PL total soma R$ 15,6 bi e um número de cotistas de 21.148 e; 173 fundos de Ações, cujo PL 

total soma R$ 15 bi e um número de cotistas de 461.678. 

Dentre os fundos de RF selecionados, a taxa de administração média foi 0,795% aa, de uma 

mínima de 0,05% a uma máxima de 5,50% aa. Para os classificados com Multimercados, a taxa 

média de administração foi 1,625% aa, de uma mínima de 0,063% a uma máxima de 4,10% aa. 

Por fim, os fundos selecionados da classe Ações tiveram taxa de administração média de 

1,815% aa, de uma mínima de 0,05% a uma máxima de 7% aa.  

Além da taxa de administração, alguns fundos optam por cobrar também a chamada Taxa de 

Performance, que incide sobre o retorno entregue acima de uma referência pré-definida2. Dentre 

os fundos selecionados para a pesquisa, os fundos de RF apresentaram uma taxa de performance 

média de 1,42%, de uma mínima de 0% a uma máxima de 30%.  Já os Multimercados, uma 

taxa de performance média de 13,33%, de uma mínima de 0% a uma máxima de 20%. E os de 

Ações, uma média de 3,21%, de uma mínima de 0% a uma máxima de 25%. Dada a dispersão 

que pode ser notada aqui, vale mencionar que enquanto a maioria dos fundos Multimercados 

cobram taxa de performance, ela é cobrada por uma minoria nas outras duas classes analisadas. 

A Tabela 3 mostra essas informações de forma resumida. 

Tabela 3 – Panorama acerca da Taxa de Performance 

                                                           
2 CVM – Instrução CVM Nº 549, Art. 1º, parágrafo 6º, alínea I. 
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Fonte: Bloomberg 

Observando a Tabela 3, é fácil perceber que a cobrança de taxa de performance é mais comum 

a determinadas classes e menos comum a outras. Das classes escolhidas, vê-se que 

Multimercados é a que mais inclui essa taxa. Enquanto em Renda Fixa, apenas 8 dentre 112 

fundos tem essa cobrança, em Ações, são 28 de 173 e em Multimercados, 28 de 42. Diante 

dessa diferença, faz sentido observar a taxa média apenas entre aqueles que a cobram, ficando 

claro que ela, identificada como Média Nova na tabela, fica em torno de 20% para as três 

classes. 

4.2 Variáveis explicativas  

O presente estudo analisou tanto variáveis individuais de cada fundo, quanto variáveis comuns 

a todos eles. A explicação de cada uma delas vem a seguir.  

4.2.1 Individuais 

Apesar de rentabilidade passada não ser promessa de rentabilidade futura, é sabido que ela 

permeia e até define decisões sobre investimentos. A fim de verificar se o investidor de varejo 

que aplica em ao menos uma das classes analisadas é influenciado pela rentabilidade passada, 

o retorno de 12 meses de cada um dos fundos foi coletado com frequência diária. Caso a ideia 

de que o investidor espera repetição no comportamento das taxas tenha sido verdadeira, 

esperaram-se novas aplicações em momentos de taxas mais altas e mais resgates em momentos 

de taxas mais baixas ou até negativas.  

Uma vez que o objetivo do trabalho foi analisar determinantes de aplicações e resgates de 

fundos destinados ao varejo, entendeu-se que seria importante capturar outras características, 

que pudessem eventualmente sinalizar que não se trata de fato de um fundo de varejo. Com essa 

finalidade, dados relativos a Patrimônio Líquido, número de cotistas e aporte mínimo foram 

coletados na data 15/07/2018. 

4.2.2 Comuns 

A primeira variável estudada sobre determinar ou não o fluxo de aplicações e resgates dos 

fundos selecionados foi a taxa Selic Meta e suas alterações a cada reunião do Comitê de Política 

Monetária (COPOM). No período analisado, houve 84 reuniões, das quais resultaram 22 quedas 

de taxa, 24 aumentos e 38 manutenções. A Tabela 4 explicita essas decisões detalhadamente. 

Tabela 4 – Resumo das decisões do Copom acerca da Taxa Selic Meta 

Alteração na taxa Selic Meta Nº de ocorrências 

-1% 4 

Classe Nº Gestoras
PL Médio      

(R$ milhões)

Média 

Total (aa)

Nº de fundos com 

taxa de performance

Média 

Nova (aa)
Máxima Mínima

Renda Fixa 42 593,9 1,42% 8 (de 112) 20% 30% 10%

Multimercados 32 372,6 13,33% 28 (de 42) 20% 20% 20%

Ações 53 86,76 3,21% 28 (de 173) 19,82% 15% 25%
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-0,75% 5 

-0,50% 8 

-0,25% 5 

0,00% 38 

0,25% 7 

0,50% 15 

0,75% 2 

1,00% 0 

Total 84 

Fonte: Bacen 

O Gráfico 3 mostra o comportamento da Taxa Selic Meta ao longo do período analisado. Pode 

ser observado que a taxa mínima foi 7,50% aa entre outubro de 2012 e fevereiro de 2013 e que 

a taxa máxima foi 14,25% aa entre julho de 2015 e agosto de 2016.  

Gráfico 3 – Taxa Selic Meta no período analisado 

 

Fonte: Bacen 

Outra variável analisada foi o retorno de 12 meses do Índice Ibovespa, que “é o principal índice 

do mercado de ações” (BM&FBovespa). As decisões sobre investimentos podem acompanhar 

esse índice por ele ser uma referência de como está o mercado de ações em geral, dada à forma 

como é constituído. 

No período analisado, o índice apresentou uma média de 59.558 pontos na abertura, de uma 

mínima de 37.500 pontos em 27/01/2016 a uma máxima de 87.648 pontos em 27/02/2018. O 

Gráfico 4 mostra o comportamento do índice no período analisado. 

Gráfico 4 – Índice Ibovespa no período analisado 
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Fonte: B3 

O Gráfico 5 mostra o comportamento do retorno do Índice Ibovespa no período analisado. 

Pode-se observar que o retorno máximo foi de 87,06% aa, em março de 2010, em o mínimo foi 

de -28,53% aa, em agosto de 2011. 

Gráfico 5 – Retorno do Índice Ibovespa no período analisado 

 

Fonte: B3 

A terceira variável foi a expectativa de CDI Futuro, medida pelo Índice DI Futuro3. Uma vez 

que tal índice reflete o que o mercado espera do CDI no médio/longo prazo, entende-se que 

também pauta as decisões sobre investimentos.  

                                                           
3 BM&FBovespa - “O Contrato Futuro de DI1 tem como ativo subjacente a taxa média diária dos Depósitos 
Interfinanceiros (DI), calculada e divulgada pela B3, compreendida entre a data de negociação, inclusive, e a data 
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Gráfico 6 – Expectativa de 3 anos para o CDI no período analisado 

 

Fonte: Bloomberg 

Como pode ser observado no Gráfico 6, a taxa mínima esperada foi 7,50% aa, em dezembro de 

2012 e a máxima foi 17,10% aa em setembro de 2015. A média no período analisado foi 

11,23%aa.  

Considerando que os aportes (resgates) poderiam ocorrer sob influência de uma semana de 

recebíveis (vencimentos), usou-se também uma variável dummy de semana, indicando se se 

tratava de um dia entre as semanas intermediárias, em que, em geral, não há fluxo pré-

determinado, ou se o dia em questão era anterior ao dia 05 ou posterior ao dia 25 de cada mês, 

em que, supostamente, concentra-se a maior parte dos pagamentos. Resumidamente, para dias 

entre 6 e 24, inclusive, tem-se 0; para os outros, tem-se 1. 

Em linha com as evidências acerca de superiores rentabilidades em ações no mês de janeiro em 

relação aos outros meses, uma variável dummy foi utilizada para verificar se os dados eram 

desse mês ou não. Em casos positivos, tem-se 1; em negativo, 0. 

5 Metodologia  

Uma vez que se obteve um agrupamento de observações sobre os mesmos fundos ao longo de 

vários períodos subsequentes, o estudo foi feito com a utilização de dados em painel. Mais 

precisamente, foi um estudo com 327 fundos ao longo de 2100 períodos. 

Primeiramente, vale mencionar que os estudos feitos com dados em painel contêm benefícios 

e limitações. Hsiao (2014) e Klevmarken (1989) listaram alguns desses benefícios; dentre eles, 

estão: 

(1) Controle de heterogeneidade individual; 

                                                           
de vencimento, exclusive, e é utilizado para proteção e gerenciamento de risco de taxa de juro de ativos/passivos 
referenciados em DI.”  
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(2) Mais dados informativos, mais variabilidade, menos colinearidade entre as variáveis, 

mais graus de liberdade e mais eficiência; 

(3) Mais apto a estudar a dinamicidade de ajuste; 

(4) Mais apto a gerar predições mais acuradas para resultados individuais; 

(5) Mais apto a identificar e medir efeitos que simplesmente não são detectáveis em corte 

transversal puro ou dados de serie temporal puro; 

(6) Permite a construção e o teste de modelos mais complexos do que corte transversal 

puramente ou serie temporal pura. 

Dentre as limitações, é possível citar: 

(1) Problemas com formato e coleta de dados; 

(2) Distorções de medidas de erro; 

(3) Problemas de seleção; 

(4) Dimensão de serie temporal curta. 

O modelo geral de dados em painel pode ser especificado conforme abaixo: 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛽𝑖 + 𝛽1𝑖𝑡𝑥1𝑖𝑡 +  𝛽2𝑖𝑡𝑥2𝑖𝑡 + ⋯ +  𝛽𝑘𝑖𝑡𝑥𝑘𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 ; 𝑖 = 1,    , 𝑁 𝑒 𝑡 = 1,    , 𝑇  

Em que y refere-se a variável a ser explicada, βi corresponde ao parâmetro do intercepto e βk ao 

coeficiente angular da k-ésima variável explicativa do modelo, i refere-se ao indivíduo e t ao 

período de tempo em análise.   

As estimações feitas foram utilizando o método de Efeitos Fixos. A equação utilizada foi a 

seguinte: 

𝑎𝑝𝑙𝑖𝑡 =  𝛽𝑖 +  𝛽1𝑖𝑡𝑟𝑒𝑛𝑡121𝑖𝑡 +  𝛽2𝑖𝑡𝐷𝐼32𝑖𝑡 +  𝛽3𝑖𝑡𝐼𝑏𝑜𝑣3𝑖𝑡 +  𝛽4𝑖𝑡𝐷𝑗𝑎𝑛4𝑖𝑡 +  𝛽5𝑖𝑡𝐷𝑠𝑒𝑚5𝑖𝑡

+  𝛽6𝑖𝑡𝐷𝑎𝑢𝑚6𝑖𝑡 + 𝛽7𝑖𝑡𝐷𝑎𝑢𝑚(−1)7𝑖𝑡 +  𝛽8𝑖𝑡𝐷𝑎𝑢𝑚(−2)8𝑖𝑡

+  𝛽9𝑖𝑡𝐷𝑎𝑢𝑚(−3)9𝑖𝑡 + 𝛽10𝑖𝑡𝐷𝑞𝑢𝑒10𝑖𝑡 +  𝛽11𝑖𝑡𝐷𝑞𝑢𝑒(−1)11𝑖𝑡

+ 𝛽12𝑖𝑡𝐷𝑞𝑢𝑒(−2)12𝑖𝑡 + 𝛽13𝑖𝑡𝐷𝑞𝑢𝑒(−3)13𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

A variável a ser explicada, apl, é o volume solicitado de aplicações no fundo i no período t. A 

variável rent12 se refere à rentabilidade de 12 meses para cada fundo i em cada período t. Essa 

rentabilidade é a taxa de retorno considerando o período anterior à data em que a aplicação foi 

solicitada. As próximas duas variáveis são DI e Ibov e se referem à expectativa de CDI para 3 

anos e o retorno de 12 meses do índice Ibovespa, respectivamente, naquela data. Todas as outras 

variáveis são dummies. As duas primeiras são de tempo. A primeira dummy de tempo é Djan e 

informa se a aplicação foi solicitada no mês de janeiro, para 1, ou em qualquer outro dos 11 

meses do ano, para 0. A segunda é Dsem e se refere à semana em que a aplicação foi solicitada: 

se foi entre os dias 6 e 24 do mês, inclusive, tem-se 0; se foi em qualquer outro dia, tem-se 1, 

entendendo-se que foi na primeira ou na última semana do mês. Por fim, as duas últimas 

dummies, Daum e Dque, são para informar se nesse dia houve aumento ou queda de Selic. Em 

casos positivos, tem-se 1; em negativos, 0. Para essas duas últimas, foram incluídas defasagens 

de 1, 2 e 3 dias no modelo.  
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𝑟𝑒𝑠𝑔𝑖𝑡 =  𝛽𝑖 +  𝛽1𝑖𝑡𝑟𝑒𝑛𝑡121𝑖𝑡 +  𝛽2𝑖𝑡𝐷𝐼32𝑖𝑡 +  𝛽3𝑖𝑡𝐼𝑏𝑜𝑣3𝑖𝑡 +  𝛽4𝑖𝑡𝐷𝑗𝑎𝑛4𝑖𝑡 + 𝛽5𝑖𝑡𝐷𝑠𝑒𝑚5𝑖𝑡

+  𝛽6𝑖𝑡𝐷𝑎𝑢𝑚6𝑖𝑡 + 𝛽7𝑖𝑡𝐷𝑎𝑢𝑚(−1)7𝑖𝑡 +  𝛽8𝑖𝑡𝐷𝑎𝑢𝑚(−2)8𝑖𝑡

+  𝛽9𝑖𝑡𝐷𝑎𝑢𝑚(−3)9𝑖𝑡 +  𝛽10𝑖𝑡𝐷𝑞𝑢𝑒10𝑖𝑡 + 𝛽11𝑖𝑡𝐷𝑞𝑢𝑒(−1)11𝑖𝑡

+ 𝛽12𝑖𝑡𝐷𝑞𝑢𝑒(−2)12𝑖𝑡 + 𝛽13𝑖𝑡𝐷𝑞𝑢𝑒(−3)13𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Além de analisar a variável aplicação, analisou-se também a variável resgate, definida como 

resg na equação acima. As variáveis explicativas são iguais às definidas na equação anterior, 

para aplicação. 

O teste de Hausman foi aplicado em todas as amostras e o resultado foi a rejeição da hipótese 

nula, concluindo que a estimação por efeitos fixos foi melhor em todos os casos. Por isso, optou-

se por não se utilizar o modelo de Efeitos Aleatórios em nenhuma delas.  

6 Resultados 

Primeiramente, há uma análise dos dados coletados para que as características da amostra sejam 

o mais descritas possível e em seguida são mostrados os resultados das regressões. 

6.1 Análise dos dados  

Os 327 fundos selecionados compõem 3 classes: Renda Fixa, Multimercados e Ações. É sabido 

que um fundo pode ser formalmente classificado como varejo e, no entanto, possuir 

características que, na prática, o destinam a outro público. Por isso, as amostras de cada classe 

foram quebradas de acordo com uma característica que parece capturar ao menos parte desse 

possível viés, o aporte mínimo. A tabela 5 mostra a distribuição dessa característica entre os 

fundos selecionados. 

Fonte: Bloomberg 

Observando a distribuição da tabela 5, acima, percebe-se uma concentração em fundos que 

estipularam aporte mínimo até R$ 30.000,00. Por isso, optou-se por fazer um estudo nesse corte. 

Não havendo fundos de aporte mínimo entre R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00, o próximo corte foi 

desse último valor. Pela tabela, vê-se que as amostras ficariam muito pequenas caso fossem 

quebradas mais uma vez. Diante disso, houve apenas uma quebra, portanto. Assim, há a amostra 

cujos fundos aceitam um aporte mínimo de no máximo R$ 30.000,00 – amostra de aportes 

menores – e outra amostra cujos fundos aceitam aporte mínimo a partir de R$ 50.000,00 – 

Tabela 5 - Distribuição de aporte mínimo por classe entre os fundos selecionados

Renda Fixa Multimercados Ações

Sem aporte mínimo 18 6 18

Entre R$ 1 e R$ 500 18 3 81

Entre R$ 1.000 e R$ 5.000 26 16 35

Entre R$ 10.000 e R$ 30.000 22 10 26

Entre R$ 50.000 e R$ 100.000 16 5 9

Acima de R$ 200.000, inclusive 12 2 4

Total 112 42 173
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amostra de aportes maiores. Vale esclarecer que as duas amostras quebradas juntas representam 

a amostra total. 

Os modelos Mínimos Quadrados Ordinários e Efeitos Fixos foram estimados com a amostra 

total, com a amostra de aportes menores e com a amostra de aportes maiores. 

Vale analisar também a participação de cada gestora em cada classe selecionada. As tabelas 

abaixo mostram essa distribuição em termos de Patrimônio Líquido (PL). 

Fonte: Bloomberg 

A tabela 6 mostra que, na classe Renda Fixa, as 5 gestoras com maior Market share detêm mais 

da metade dos recursos disponíveis, de forma que as outras 37 gestoras possuem, juntas, 46,1% 

do PL total, distribuídos em 80 fundos. 

Fonte: Bloomberg 

Já para a classe Multimercados, pode-se observar uma concentração maior. Como pode ser 

visto na Tabela 7, as 5 maiores gestoras são responsáveis por quase 75% dos recursos alocados 

em fundos de varejo classificados como Multimercados. Assim, as outras 27 gestoras detêm, 

juntas, 25,1% do PL total da classe, distribuídos em 35 fundos.  

Tabela 6 - Participação dos 5 maiores fundos na classe Renda Fixa

Gestora PL (R$ mm) Participação Nº Fundos

BRAM - Bradesco Asset Management 11.541,1 17,4% 14

Caixa Economica Federal 8.678,3 13,0% 4

BTG Pactual Asset Management 5.701,3 8,6% 5

Santander Brasil Gestao de Recursos 5.254,4 7,9% 2

Banrisul 4.662,8 7,0% 7

Demais (37) 30.678,7 46,1% 80

Total 66.516,6 100,0% 112

Tabela 7 - Participação dos 5 maiores fundos na classe Multimercados

Gestora PL (R$ mm) Participação Nº Fundos

J Safra Asset Management 3.329,7 21,3% 2

Gavea Gestao de Investimentos 2.695,8 17,2% 1

Kinea Investimentos 2.173,0 13,9% 1

Maua Capital AS 1.989,5 12,7% 1

Santander Brasil Gestao de Recursos 1.537,7 9,8% 2

Demais (27) 3.923,1 25,1% 35

Total 15.648,8 100,0% 42
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Fonte: Bloomberg 

A classe de ações é a que possui o maior número de fundos disponíveis para o varejo e a que 

apresenta maior concentração. Como pode ser visto na Tabela 8, as 5 maiores gestoras detêm 

pouco mais que 80% do PL total da classe. As outras 48 gestoras são responsáveis por 18,4% 

do PL total da classe, distribuídos em 75 fundos. 

A análise sobre o comportamento das aplicações e resgates ao longo do período analisado 

também é interessante. Os 6 próximos gráficos mostram esses dados de forma agrupada. 

Gráfico 7 – Aplicações da classe Renda Fixa (R$ mm) 

Fonte: Bloomberg 

O Gráfico 7 não revela um fluxo muito discrepante e nenhum ponto. O mês que apresentou o 

maior aporte foi maio de 2013, com um total de R$ 21,6 bi e o que apresentou o menor aporte 

foi fevereiro de 2010, com um volume total equivalente a R$ 9,1 bi. A média mensal agregada 

foi R$ 14,3 bi e a diária R$ 659,1 mm.  

Gráfico 8 – Aplicações da classe Multimercados (R$ mm) 

Tabela 8 - Participação dos 5 maiores fundos na classe Ações

Gestora PL (R$ mm) Participação Nº Fundos

BRAM - Bradesco Asset Management 4.480,5 29,9% 37

BB Gestao de Recursos 2.981,7 19,9% 10

Itau Unibanco 2.078,4 13,8% 30

Caixa Economica Federal 1.817,9 12,1% 9

Santander Brasil Gestao de Recursos 894,3 6,0% 12

Demais (48) 2.756,0 18,4% 75

Total 15.008,9 100,0% 173
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Fonte: Bloomberg 

Já a classe Multimercados apresenta um comportamento menos homogêneo em relação às 

aplicações no período analisado, conforme mostra o Gráfico 8. Vê-se aportes muito superiores 

nos dois últimos anos. O mês de maior volume foi março de 2017, com R$ 2,3 bi e o de menor 

foi novembro de 2014, com R$ 81,5 mm. A média mensal agregada foi R$ 423,6 mm e a diária 

R$ 19,5 mm.  

Gráfico 9 – Aplicações da classe Ações (R$ mm) 

Fonte: Bloomberg 

O Gráfico 9 mostra o comportamento das aplicações na classe Ações. Essa é uma classe com 

volumes operados menores. Aqui, o mês que apresentou maior fluxo foi março de 2018, com 

um total de R$ 947,5 mm e o que apresentou menor fluxo foi fevereiro de 2016, com um total 

de R$ 60,9 mm. A média mensal agregada foi R$ 296,6 mm a diária R$ 13,7 mm.  

Gráfico 10 – Resgates da classe Renda Fixa (R$ mm) 
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Fonte: Bloomberg 

O Gráfico 10 mostra que os resgates da classe Renda Fixa também não apresentam um mês 

com muita discrepância. O mês em que mais houve resgates foi maio de 2013, com um total de 

R$ 21,7 bi e o em que houve menos foi fevereiro de 2010, com um total de R$ 8,8 bi. A média 

mensal agregada foi R$ 14,4 bi e a diária R$ 622,7 mm.  

Gráfico 11 – Resgates da classe Multimercados (R$ mm) 

Fonte: Bloomberg 

Já a classe Multimercados mostra maiores números entre 2017 e 2018, conforme mostra o 

Gráfico 11. O mês que apresentou o maior número de resgates foi junho de 2018, com R$ 1,2 

bi e o que apresentou o menor foi fevereiro de 2016, com um total de R$ 181 mm. A média 

mensal agregada foi R$ 431,7 mm e a diária R$ 17,8 mm.  

Gráfico 12 – Resgates da classe Ações (R$ mm) 
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Fonte: Bloomberg 

Por fim, o Gráfico 12 mostra os resgates agrupados para a classe Ações. Aqui, vê-se certa 

concentração no ano de 2010. O mês em que houve o maior número de resgates nessa classe 

foi maio de 2010, com um total de R$ 1,1 bi e o que houve o menor foi maio de 2016, com um 

total de R$ 132,5 mm. A média mensal agregada foi R$ 420,8 mm e a diária R$ 19,4 mm.  

6.2 Renda Fixa 

A primeira classe de fundos analisada foi a Renda Fixa.  

Foram 112 fundos analisados por 2100 períodos (06/01/2010 a 29/06/2018). O número total de 

observações foi, portanto, equivalente a 233.582. 

A Tabela 9 mostra os resultados das regressões das variáveis explicadas Aplicação e Resgate. 

Ela mostra os resultados da amostra total, da amostra de aportes menores e da amostra de 

aportes maiores. 
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Observando os resultados da estimação do modelo de Efeitos Fixos, percebeu-se que o 

intercepto é significante ao nível de 1% em todas as amostras.  

A rentabilidade de 12 meses apresentou significância em 5 das 6 regressões, não se mostrando 

significante apenas para aplicações na amostra total. A variável apresentou sinais contrários 

para as amostras de aportes menores e maiores, mostrando que os investidores possuem de fato 

gatilhos de decisão diferentes. 

A expectativa de CDI de 3 anos apresentou significância para aplicações e resgates em todas as 

amostras. Observando os coeficientes, pode-se perceber que o efeito na amostra de aportes 

menores se mostrou superior ao da outra amostra, principalmente em relação às aplicações. 

O índice Ibovespa mostrou significância ao nível de 1% em todas as estimações. Mais uma vez, 

as quebras de amostras apresentam sinais contrários tanto para aplicações quanto para resgates. 

Tabela 9 - Resultados da regressão por Efeitos Fixos da classe de fundos Renda Fixa 

Aplicação Resgate Aplicação Resgate Aplicação Resgate

C 8.649.023,0 8.092.246,0 11.490.863,0 10.393.736,0 3.771.515,0 4.439.718,0

(25,86)*** (22,8)*** (24,37)*** (21,6)*** (10,37)*** (9,59)***

Rent12 -4.494,8 -29.417,0 -91.553,1 -96.487,5 110.742,8 63.867,7

(-0,62) (-3,9)*** (-7,85)*** (-8,44)*** (16,33)*** (9,38)***

DI 3 anos -207.703,0 -163.767,5 -239.618,1 -171.313,2 -92.398,2 -129.996,3

(-7,71)*** (-5,74)*** (-6,39)*** (-4,45)*** (-2,85)*** (-3,37)***

Ibovespa -17.841,2 -18.181,6 -33.201,4 -32.205,9 14.278,1 13.764,9

(-8,89)*** (-9,27)*** (-12,48)*** (-12,36)*** (4,65)*** (4,64)***

DJan -40.994,8 -426.219,2 -97.058,0 -515.200,9 13.330,7 -389.966,5

(-0,29) (-3,49)*** (-0,5) (-3,15)*** (0,07) (-2,11)**

Dsem 116.921,9 1.154.382,0 193.599,0 1.432.539,0 -71.113,6 785.753,9

(1,22) (11,21)*** (1,46) (10,52)*** (-0,57) (5,55)***

Daum -434.948,0 153.088,9 -211.490,7 532.850,9 -1.162.635,0 -780.340,6

(-1,92)* (0,35) (-0,68) (0,86) (-4,96)*** (-3,09)***

Daum (-1) -45.484,5 383.893,7 -117.177,6 573.074,3 -116.403,6 30.640,5

(-0,13) (1,15) (-0,24) (1,28) (-0,36) (0,09)

Daum (-2) 114.046,5 80.657,4 508.695,6 445.882,9 -879.669,2 -897.242,8

(0,15) (0,11) (0,46) (0,39) (-3,05)*** (-2,1)**

Daum (-3) 196.545,2 -868.725,3 680.491,0 -843.914,7 -1.028.293,0 -1.227.653,0

(0,61) (-3,34)*** (1,48) (-2,26)** (-5,42)*** (-4,95)***

Dque -224.076,0 -160.771,4 -545.707,1 -386.359,8 721.740,2 505.446,2

(-0,62) (-0,46) (-0,99) (-0,89) (1,37) (0,85)

Dque (-1) -794.793,6 129.328,6 -1.185.479,0 149.256,8 211.262,1 260.694,9

(-3)*** (0,26) (-3,09)*** (0,23) (0,4) (0,42)

Dque (-2) -386.785,4 823.013,0 -528.511,9 877.036,7 87.880,8 1.079.322,0

(-0,86) (1,37) (-0,92) (1,06) (0,17) (1,73)*

Dque (-3) 742.177,9 -960.791,5 1.152.062,0 -950.851,5 88.458,0 -1.156.481,0

(1,36) (-1,91)* (1,54) (-1,48) (0,21) (-2,23)**

R² 0,307 0,312 0,315 0,327 0,22 0,201

***, ** e * representam significância ao nível de 1%, 5% e 10% de confiança, respectivamente.

Total Aportes até R$ 30.000,00 Aportes acima de R$ 50.000,00
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As variáveis relativas a mês e a semana se mostraram significantes ao nível de 1% de confiança 

para os resgates, mas não para as aplicações.  

Por fim, alterações de Selic apresentaram significâncias particulares. O aumento da taxa de 

juros básica se mostrou significante para a amostra de aportes maiores tanto no dia da alteração, 

mostrando que ela já era esperada, quanto com defasagens de 2 e 3 dias. Já a queda se mostrou 

significante para a amostra total e para a quebra de aportes menores apenas com aplicações e 

com defasagem de 1 dia. 

6.3 Multimercados  

A segunda classe de fundo analisada foi a de Multimercados.  

Foram 42 fundos analisados por 2100 períodos (06/01/2010 a 29/06/2018). O número total de 

observações foi, portanto, equivalente a 87.489.  

A Tabela 10 mostra os resultados das regressões das variáveis explicadas Aplicação e Resgate. 

Ela mostra os resultados da amostra total, da amostra de aportes menores e da amostra de 

aportes maiores. 



32 
 

 
 

 

Observando os resultados da estimação do modelo de Efeitos Fixos, percebeu-se que o 

intercepto é significante ao nível de 1% em 5 das 6 amostras.  

A rentabilidade de 12 meses apresentou significância em todas as regressões. Em linha com o 

esperado, maiores rentabilidades geraram coeficientes com sinais positivos nas aplicações e 

negativos nos resgates. A grandeza do coeficiente acompanhou o perfil da quebra da amostra. 

A expectativa de CDI para 3 anos apresentou significância em 5 das 6 regressões. Ela não se 

mostrou relevante apenas nas aplicações da amostra de aportes maiores. 

O índice Ibovespa apresentou significância em todas as regressões ao nível de 1% de confiança. 

Vale reparar que os coeficientes mostram impacto menor que as outras variáveis analisadas. 

As variáveis de mês e semana apresentaram significância ao nível de 1% de confiança para os 

resgates nas 3 amostras, mas não para aplicação. 

Tabela 10 - Resultados da regressão por Efeitos Fixos da classe de fundos Multimercados

Aplicação Resgate Aplicação Resgate Aplicação Resgate

C 664.756,7 835.402,1 564.085,4 619.568,6 149.817,4 1.878.653,0

(12,07)*** (14,79)*** (9,31)*** (10,18)*** (0,91) (11,17)***

Rent12 22.137,3 -13.073,2 19.868,5 -10.742,0 56.902,4 -50.447,2

(17,49)*** (-14,39)*** (15,49)*** (-11,94)*** (8,47)*** (-9,08)***

DI 3 anos -41.590,0 -22.903,9 -36.363,6 -13.552,8 -16.325,1 -69.290,0

(-9,04)*** (-5,25)*** (-7,22)*** (-2,89)*** (-1,58) (-6,5)***

Ibovespa 8.343,6 2.810,7 4.880,3 2.126,2 23.650,7 14.517,1

(15,39)*** (6,99)*** (8,72)*** (5,41)*** (17,83)*** (13,8)***

DJan 43.001,2 -119.330,4 29.497,5 -78.571,5 -58.360,9 -253.536,3

(1,35) (-4,87)*** (0,91) (-2,76)*** (-0,7) (-5,04)***

Dsem 7.296,4 113.751,9 904,8 68.550,6 19.127,7 291.733,8

(0,37) (6,02)*** (0,04) (3,28)*** (0,42) (6,41)***

Daum -41.851,2 181.025,5 17.994,9 114.771,7 -132.455,2 416.663,4

(-0,77) (2,09)** (0,32) (1,13) (-0,96) (1,25)

Daum (-1) 20.404,1 64.248,4 99.389,7 73.828,3 -203.062,5 -102.082,2

(0,31) (0,98) (1,28) (0,97) (-2,91)*** (-0,71)

Daum (-2) -59.145,3 -85.506,7 -15.783,9 -38.342,3 -149.315,8 -432.331,0

(-1,54) (-2,59)*** (-0,43) (-1,14) (-1,05) (-6,3)***

Daum (-3) -55.870,4 -20.389,9 -17.832,8 -60.432,3 -151.032,1 -254.337,7

(-1,08) (-0,3) (-0,29) (-0,82) (-1,87)* (-2,18)**

Dque -57.834,3 115.014,2 -93.589,5 46.860,5 196.802,2 651.516,5

(-0,72) (1,56) (-1,45) (0,71) (0,84) (2,3)**

Dque (-1) 23.353,2 66.984,6 21.385,9 80.991,8 73.340,0 218.934,3

(0,22) (0,77) (0,19) (0,75) (0,39) (0,81)

Dque (-2) 53.337,3 145.148,0 36.856,4 132.759,3 207.978,8 346.385,0

(0,34) (1,37) (0,22) (1,26) (0,87) (1,55)

Dque (-3) -118.177,9 -7.540,4 -115.093,1 -135.368,2 -236.638,5 676.385,2

(-1,97)** (-0,11) (-2,16)** (-3,11)*** (-1,76)* (1,65)*

R² 0,104 0,067 0,088 0,045 0,149 0,116

***, ** e * representam significância ao nível de 1%, 5% e 10% de confiança, respectivamente.

Total Aportes até R$ 30.000,00 Aportes acima de R$ 50.000,00
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Finalmente, ao nível de 1% de confiança, Daum foi significante para os resgates nas amostras 

total e de aportes maiores com defasagem de 1 e 2 dias e Dque para os resgates na amostra de 

aportes menores com defasagem de 3 dias. 

6.4 Ações 

A terceira e última classe analisada foi a Ações.  

Para Efeitos Fixos, foram 173 fundos analisados por 2100 períodos (06/01/2010 a 29/06/2018). 

O número total de observações foi, portanto, equivalente a 362.484. 

A Tabela 11 mostra os resultados das regressões das variáveis explicadas Aplicação e Resgate. 

Ela mostra os resultados da amostra total, da amostra de aportes menores e da amostra de 

aportes maiores. 

 

Os coeficientes se mostraram significantes ao nível de 1% de confiança para aplicações e 

resgates nas 3 amostras.  

Tabela 11 - Resultados da regressão por Efeitos Fixos da classe de fundos Ações

Aplicação Resgate Aplicação Resgate Aplicação Resgate

C 173.106,2 132.974,9 172.548,6 134.056,9 236.591,0 159.059,5

(19,06)*** (15,96)*** (18,38)*** (16,36)*** (6,1)*** (4,65)***

Rent12 496,8 470,9 446,3 476,7 1.097,6 336,0

(8,65)*** (8,25)*** (7,93)*** (8,08)*** (4,2)*** (1,79)*

DI 3 anos -8.861,6 -1.570,3 -8.734,6 -1.748,6 -14.057,9 15,1

(-11,57)*** (-2,1)** (-11,03)*** (-2,41)** (-4,45)*** (0)

Ibovespa 472,5 124,5 569,6 167,5 -465,9 13,9

(5,49)*** (1,12) (6,66)*** (1,5) (-1,19) (0,04)

DJan 21.237,0 4.027,0 19.881,6 4.245,8 51.851,7 -4.552,1

(3,57)*** (0,7) (3,32)*** (0,73) (2,89)*** (-0,31)

Dsem 3.712,8 -5.066,2 3.360,6 -3.933,2 14.198,8 -22.462,5

(1,15) (-1,57) (0,99) (-1,21) (1,37) (-2,19)**

Daum 6.229,9 14.164,6 6.871,7 586,6 9.304,5 109.524,2

(0,45) (0,99) (0,45) (0,05) (0,25) (0,91)

Daum (-1) -625,2 16.791,7 -1.005,0 18.945,6 15.633,0 13.309,5

(-0,08) (0,87) (-0,14) (0,98) (0,47) (0,42)

Daum (-2) -4.005,6 -5.516,6 -7.779,6 -13.701,3 48.759,4 61.802,0

(-0,45) (-0,66) (-0,96) (-1,75)* (0,97) (1,02)

Daum (-3) -6.738,9 17.157,8 -8.513,5 18.227,1 6.537,4 21.658,4

(-0,76) (1,45) (-0,88) (1,4) (0,2) (0,62)

Dque -14.340,3 -38.208,5 -15.289,3 -35.657,4 -17.058,2 -71.547,6

(-1,12) (-4,16)*** (-1,17) (-3,87)*** (-0,57) (-3,52)***

Dque (-1) -13.214,4 -21.798,4 -8.769,0 -20.315,1 -69.451,2 -47.548,3

(-1,04) (-1,62) (-0,63) (-1,54) (-3,6)*** (-1,61)

Dque (-2) -30.387,1 -33.579,7 -29.896,8 -32.126,3 -38.364,7 -51.943,6

(-2,43)** (-3,54)*** (-2,16)** (-3,2)*** (-1,12) (-2,23)**

Dque (-3) -24.741,0 -12.566,7 -19.584,7 -17.477,4 -83.598,4 19.845,9

(-2,04)** (-0,71) (-1,49) (-0,9) (-5,87)*** (0,39)

R² 0,061 0,106 0,068 0,125 0,007 0,007

***, ** e * representam significância ao nível de 1%, 5% e 10% de confiança, respectivamente.

Aportes até R$ 30.000,00 Aportes acima de R$ 50.000,00Total
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A rentabilidade de 12 meses se mostrou significante ao nível de 1% de confiança em 5 das 6 

regressões, excetuando-se apenas a relativa à variável resgate na amostra de aportes maiores. 

Considerando o nível de confiança de 1%, a expectativa de CDI de 3 anos se mostrou 

significante para as aplicações nas 3 amostras. Como esperado na classe Ações, uma 

expectativa de CDI mais altas faz com que os investidores deixem de aplicar, vide sinais 

negativos dos coeficientes. 

O índice Ibovespa apresentou significância ao nível de 1% de confiança para aplicações na 

amostra total e na amostra de aportes menores. 

A variável Djan foi significante ao nível de 1% de confiança para as aplicações nas 3 amostras, 

mas não para os resgates. Já a variável Dsem não apresentou significância no mesmo nível de 

confiança em nenhuma das regressões. 

Enquanto Daum não apresentou significância aos níveis de 1% e 5% de confiança em nenhuma 

das amostras, Dque foi significante no dia da alteração da taxa e com defasagem de 1, 2 ou 3 

dias, a depender da amostra. 

6.5 Análise conjunta 

Até então, as análises foram feitas em classes dadas as peculiaridades que elas possuem, como 

PL, por exemplo, ou até mesmo determinantes diferentes entre si. Desconsiderar essa divisão 

entre elas poderia distorcer as regressões. No entanto, faz sentido se fazer também uma análise 

do contexto, amplo como ele é. 

As tabelas 12 a 14 sinalizam que variáveis apresentaram significância ao nível de 1% de 

confiança. A sinalização foi feita com o sinal do coeficiente obtido na estimação por Efeitos 

Fixos. Assim como nas estimativas, as tabelas foram feitas para a base total, para a quebra de 

aportes menores e para a quebra de aportes maiores. 

  

Tabela 12 - Resumo de significância base total

Aplicação Resgate Aplicação Resgate Aplicação Resgate

C + + + + + +

Rent 12 - + - + +

DI 3 anos - - - - -

Ibovespa - - + + +

Djan - - +

Dsem + +

Daum

Daum(-1)

Daum(-2) -

Daum(-3) -

Dque -

Dque(-1) -

Dque(-2) -

Dque(-3)

Renda Fixa Multimercados Ações
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Fonte: elaborado pela autora 

A Tabela 12 resume a significância ao nível de 1% de confiança das variáveis na amostra total. 

A rentabilidade de 12 meses se mostrou significante em 5 das 6 regressões. Os sinais dos 

coeficientes são negativos para os resgates das classes RF e Multimercados e positivos nas 

outras 3 regressões. 

A expectativa de CDI para 3 anos apresentou significância em quase todas as regressões, 

sempre com sinal negativo. 

Enquanto o índice Ibovespa diminui aplicações e resgates na classe RF, ele aumenta aplicações 

e resgates nas outras duas classes, Multimercados e Ações.  

A dummy de janeiro corrobora o efeito janeiro (Thaler, 1987), dado que aumenta as aplicações 

em fundos da classe Ações. A dummy de semana aumenta resgates das classes RF e 

Multimercados. 

Aumento e queda de Selic mostram significância no dia ou com alguma defasagem. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

A Tabela 13 mostra o resumo de significância ao nível de 1% de confiança na base de aportes 

menores. Faz sentido lembrar que essa é a amostra que mais interessou ao presente trabalho, 

uma vez que o principal objeto de análise foi o investidor realmente pertencente ao varejo. 

Aqui, pode-se observar que a rentabilidade de 12 meses apresentou significância em todas as 

regressões. Acompanhando o porte de cada classe, um aumento em 0,01% nessa rentabilidade 

é responsável por uma queda de cerca de R$ 91.553,10 nas aplicações e uma queda de R$ 

96.487,50 nos resgates da classe RF. Já para Multimercados, gera aumento de R$ 19.868,50 

Tabela 13 - Resumo de significância base de aportes menores

Aplicação Resgate Aplicação Resgate Aplicação Resgate

C + + + + + +

Rent 12 - - + - + +

DI 3 anos - - - - -

Ibovespa - - + + +

Djan - - +

Dsem + +

Daum

Daum(-1)

Daum(-2)

Daum(-3)

Dque -

Dque(-1) -

Dque(-2) -

Dque(-3) -

Renda Fixa Multimercados Ações
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nas aplicações e queda de R$ 10.742,00 nos resgates. Por fim, na classe Ações, o impacto é de 

aumento de R$ 446,30 nas aplicações e R$ 476,70 nos resgates.  

O aumento na expectativa de CDI para 3 anos faz com que o investidor em questão aplique 

menos e resgate menos quando as classes em questão são RF e Multimercados. O mesmo ocorre 

para aplicações em Ações, mas não para resgates. 

O índice Ibovespa apresentou significância nas três classes, mas com sinais diferentes. 

Enquanto o aumento do seu retorno de 12 meses gera queda tanto em aplicações quanto em 

resgates na classe RF, ele aumenta aplicações e resgates na classe Multimercados e aplicações 

na classe Ações. 

As dummies de tempo revelam que os investidores resgatam menos das classes RF e 

Multimercados no mês de janeiro e resgatam mais dessas mesmas classes quando se trata da 

primeira ou da última semana do mês, dando a entender que é dessas classes que os investidores 

tiram recursos quando precisam de liquidez para pagamentos, por exemplo. Aqui, mais uma 

vez, vê-se aumento de aplicações na classe Ações, corroborando o efeito janeiro. 

Por fim, o aumento da taxa Selic meta não apresenta significância ao nível de 1% de confiança 

na amostra de aportes menores no dia da decisão e tampouco com defasagens de 1, 2 ou 3 dias. 

Já a queda apresenta, diminuindo as aplicações na classe RF e diminuindo os resgates nas outras 

duas classes no dia da decisão ou com alguma das defasagens consideradas no modelo. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Por último, a Tabela 14 mostra o resumo de significância ao nível de 1% de confiança na base 

de aportes maiores. A rentabilidade de 12 meses tem impacto positivo nas aplicações das 3 

classes. Para os resgates, a variável se mostrou significante na classe Renda Fixa, com sinal 

positivo, e na classe Multimercados, com sinal negativo.  

Tabela 14 - Resumo de significância base de aportes maiores

Aplicação Resgate Aplicação Resgate Aplicação Resgate

C + + + + +

Rent 12 + + + - +

DI 3 anos - - - -

Ibovespa + + + +

Djan - +

Dsem + +

Daum - -

Daum(-1) -

Daum(-2) - -

Daum(-3) - -

Dque -

Dque(-1) -

Dque(-2)

Dque(-3) -

Renda Fixa Multimercados Ações
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A expectativa de CDI para 3 anos apresentou relevância na classe Renda Fixa como um todo, 

nos resgates da classe Multimercados e nas aplicações da classe Ações. Em todas essas 

regressões, o sinal do coeficiente foi negativo. 

Já o retorno do índice Ibovespa se mostrou significante para aplicações e resgates nas classes 

Renda Fixa e Multimercados, sempre com sinal positivo. Nessa quebra, o índice não se mostrou 

relevante para a classe Ações. 

Mais uma vez, a dummy de janeiro tem relevância nas aplicações da classe Ações, além de 

apresentar relevância também nos resgates da classe Multimercados. A dummy de semana se 

mostrou significante nos resgates de Renda Fixa e Multimercados. 

Para essa quebra de aportes maiores, tanto aumento quanto queda de Selic se mostraram 

relevantes em alguma classe, no dia ou com alguma defasagem, sempre com coeficientes 

negativos. 

6.6 Robustez 

A fim de analisar a robustez dos resultados, optou-se por quebrar a amostra total em dois 

períodos, de forma que o primeiro corresponde às datas entre 01/01/2010 e 31/12/2013 e o 

segundo corresponde às datas entre 01/01/2014 e 29/06/2018. 

Foi realizado o Teste de Chow4, com uso da estatística F, encontrada por meio da equação 

abaixo: 

𝐹 =  
(𝑆𝑄𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − (𝑆𝑄𝑅1 +  𝑆𝑄𝑅2)

𝑆𝑄𝑅1 +  𝑆𝑄𝑅2
∗  

[𝑛 − 2 (𝑘 + 1)]

𝑘 + 1
 

O teste foi feito para a amostra de cada uma das três classes – Renda Fixa, Multimercados e 

Ações – e para amostra total, que é simplesmente a união delas. 

Em todos os testes, a estatística F encontrada foi um número bastante grande, o que leva a 

conclusão de que, em todos os casos, a hipótese nula deve ser rejeitada, Ou seja, tanto para cada 

uma das 3 classes quanto para a amostra total, os interceptos e as inclinações nos dois grupos 

não são equivalentes, o que significa que há quebra estrutural no modelo especificado.   

Conforme esperado, a estatística da amostra total ficou bem próxima da estatística da classe 

RF, dada sua proporção. 

7 Conclusão 

O processo de tomada de decisão dos investidores tanto para aplicações quanto para resgates 

não considera apenas aspectos racionais, mas também alguns vieses cognitivos, que são 

consequência das experiências e de peculiaridades de cada um. 

                                                           
4 Teste de Chow – a soma dos resíduos quadrados da estatística F é computada para verificação de 
equivalência entre os interceptos e as inclinações nos dois grupos, informando se há mudança estrutural ou 
não entre uma amostra e outra (Wooldridge, 2007). 
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Diante disso, entender tal processo pode ser mais complexo do que seria a priori, caso as 

decisões fossem puramente racionais. Por isso, esse trabalho analisou o quão determinantes 

alguns indicadores são para cada classe e o quanto o resultado faz sentido econômico e por que 

vieses podem ter sido influenciados.  

As variáveis analisadas foram fluxos de aplicações e de resgates diários de fundos classificados 

como varejo das classes Renda Fixa, Multimercados e Ações de 01/01/2010 a 29/06/2018. As 

variáveis explicativas foram os retornos históricos de 12 meses de cada um dos fundos; a 

expectativa de CDI de 3 anos, que foi obtida por meio da curva de DI Futuro diária; o retorno 

de 12 meses do Índice Ibovespa; uma dummy de semana, a fim de indicar se era a primeira ou 

a última do mês, em que há recebíveis e pagamentos a serem feitos, ou uma das intermediárias; 

uma dummy de mês, a fim de indicar se era janeiro ou não e; as decisões das reuniões do Copom 

acerca da Taxa Selic Meta. 

A amostra total foi quebrada em duas outras, separando os fundos com aporte mínimo de, no 

máximo, R$ 30.000,00, inclusive, chamada de amostra de aportes menores, dos fundos com 

aporte de, no mínimo, R$ 50.000,00, inclusive, chamada de amostra de aportes maiores, a fim 

de capturar diferenças entre a tomada de decisão desses dois tipos de investidor. 

As regressões foram realizadas pelo método de Efeitos Fixo. Foram realizadas, portanto, um 

total de 18 regressões, considerando aplicação e resgate para cada classe e para cada quebra de 

amostra. Ao final, para análise da quebra estrutural, houve também a regressão acerca das 

aplicações na amostra total pelo modelo de Efeitos Fixos. Esse modelo foi escolhido como 

melhor que o modelo de Efeitos Aleatórios, dados os resultados nos testes de Hausman. 

A rentabilidade de 12 meses revelou significância em todas as classes, o que corrobora as teorias 

sobre convexidade na relação fluxo-performance. Já nas classes Multimercados e Ações, essa 

variável é responsável por aumento em aplicações.  

O aumento na expectativa de CDI para 3 anos diminui aplicações e resgates nas 3 classes.  

O retorno de 12 meses do Índice Ibovespa mostrou significância em quase todas as amostras. 

Os coeficientes foram negativos na classe RF e positivos nas outras duas, Multimercados e 

Ações. 

Em linha com as evidências de que os retornos das ações são superiores no mês de janeiro, a 

dummy relativa a esse mês se mostrou significante apenas para aplicações na classe Ações. A 

percepção de que a primeira e a última semanas do mês são mais suscetíveis a resgates se 

mostrou verdadeira para as classes RF e Multimercados. 

Já alterações na taxa Selic Meta geraram variações apenas negativas na amostra selecionada. 

Seja no dia da decisão ou considerando defasagem de até 3 dias, apenas a queda parece ser 

considerada na amostra de aportes menores. Diferentemente, tanto alta quanto queda se 

mostraram significantes na amostra de aportes maiores.  

Por fim, o teste de Chow mostrou haver mudança estrutural no modelo utilizado tanto em cada 

uma das 3 classes quanto na amostra total.  
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APÊNDICE 1 

Seguem as funções utilizadas no software Bloomberg para captura dos dados utilizados. 

Patrimônio Líquido =BDP(“Ticker bbg”;"FUND_TOTAL_ASSETS") 

Captação =BDP(“Ticker bbg”;"NEW_SALES") 

Resgates =BDP(“Ticker bbg”;"TOTAL_FUND_REDEMPTIONS") 

Retorno 1 Mês =BDP(“Ticker bbg”;"LAST_CLOSE_TRR_1MO") 

Retorno 3 Meses =BDP(“Ticker bbg”;"LAST_CLOSE_TRR_3MO") 

Retorno 1 Ano =BDP(“Ticker bbg”;"LAST_CLOSE_TRR_1YR") 

Taxa de Administração =BDP(“Ticker bbg”;"FUND_MGR_STATED_FEE") 

Taxa de Performance =BDP(“Ticker bbg”;"FUND_MGR_STATED_PERFORM_FEE") 

Aporte Mínimo =BDP(“Ticker bbg”;"FUND_MIN_INVEST") 

Nº cotistas =BDP(“Ticker bbg”;"NUMBER_SHAREHOLDERS") 

Classe =BDS(“Ticker bbg”;"INVESTOR_SHARE_TYPES") 

Tipo =BDP(“Ticker bbg”;"FUND_TYP") 

Retorno entre datas 
=BDP(“Ticker bbg”;"CUST_TRR_RETURN_HOLDING_PER"; 
"CUST_TRR_START_DT";TEXTO($A3;"AAAAMMDD"); 
"CUST_TRR_END_DT";TEXTO($B3;"AAAAMMDD")) 

De um período com data 
=BDH(“Ticker bbg”;"função que quero";"data início";"data 
final";"per=cd";"dir=v";"days=w";"fill=0";"sort=a") 

De um período sem data 
=BDH(“Ticker bbg”;"função que quero";"data início";"data 
final";"per=cd";"dir=v";"days=w";"fill=0";"sort=a";"dts=h") 
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APÊNDICE 2 

Seguem abaixo as tabelas com os dados dos gráficos 7 a 12. 

 

 

 

Fluxo agregado de aplicações da Classe Renda Fixa (R$ mm)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jan 10.513,58 11.861,13 14.177,92 15.338,17 15.189,15 13.891,62 13.543,70 15.354,72 16.737,91

Fev 9.143,84 11.460,77 11.987,35 14.283,94 14.150,64 14.405,33 11.878,04 12.073,19 11.776,41

Mar 12.087,74 14.498,69 14.839,38 16.743,94 14.796,53 14.830,08 12.697,18 14.849,80 14.460,20

Abr 10.050,58 12.173,71 15.194,48 18.664,02 16.121,52 12.616,05 12.934,84 11.794,77 15.537,78

Mai 11.779,93 15.299,92 17.215,02 21.591,07 15.104,86 13.825,52 12.156,22 17.401,38 16.441,60

Jun 10.687,67 13.601,45 16.178,41 18.811,52 13.336,39 13.047,07 12.438,47 16.097,52 17.122,33

Jul 11.067,89 13.563,61 15.593,35 19.114,86 14.857,45 13.624,99 11.526,20 14.705,06 0,00

Ago 12.169,21 15.165,39 17.400,77 19.042,69 14.233,43 13.624,08 14.826,93 15.623,00 0,00

Set 12.400,14 13.905,33 14.280,84 14.692,17 17.038,35 13.714,47 11.137,13 14.074,03 0,00

Out 12.708,17 12.742,87 13.903,66 16.787,78 15.545,83 12.458,60 11.869,10 14.211,48 0,00

Nov 13.389,92 12.543,40 13.714,30 13.964,81 13.257,90 14.957,90 12.811,53 12.843,22 0,00

Dez 14.792,02 14.092,98 17.600,11 16.084,17 17.263,03 17.166,72 16.814,58 16.956,65 0,00

Total 140.790,69 160.909,25 182.085,59 205.119,14 180.895,08 168.162,40 154.633,91 175.984,81 92.076,23

Fluxo agregado de aplicações da Classe Multimercados (R$ mm)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jan 650,61 507,52 259,02 425,28 265,17 135,01 362,30 1.305,87 603,63

Fev 464,36 934,35 186,18 363,03 223,09 122,33 300,78 1.297,71 788,25

Mar 622,96 378,44 211,44 556,05 159,70 256,61 520,66 2.344,33 1.283,65

Abr 524,88 415,70 186,31 629,65 150,07 218,76 455,91 1.159,28 991,41

Mai 419,72 210,81 260,90 301,26 99,56 190,42 592,12 748,81 1.282,99

Jun 380,58 223,99 197,49 283,11 247,53 301,51 503,12 247,30 485,03

Jul 284,13 162,14 263,65 303,52 142,63 266,00 551,57 386,27 0,00

Ago 330,04 245,90 329,43 371,66 97,82 177,19 571,96 722,21 0,00

Set 242,91 178,12 243,68 341,60 141,18 198,94 464,06 711,51 0,00

Out 362,02 135,68 240,80 215,21 111,78 143,15 801,31 836,83 0,00

Nov 362,41 147,07 272,64 173,64 81,48 223,61 805,07 572,93 0,00

Dez 425,83 150,25 329,85 235,70 187,15 288,35 621,97 516,70 0,00

Total 5.070,46 3.689,96 2.981,39 4.199,72 1.907,15 2.521,88 6.550,83 10.849,75 5.434,96

Fluxo agregado de aplicações da Classe Ações (R$ mm)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jan 871,71 394,53 229,33 589,69 145,53 156,55 78,74 246,40 739,86

Fev 490,57 415,37 317,64 358,81 191,16 101,46 60,92 341,64 717,52

Mar 483,37 436,40 350,94 297,50 239,80 132,77 140,55 322,36 947,45

Abr 558,72 348,88 303,14 227,02 205,00 200,01 165,02 211,39 640,03

Mai 507,38 280,35 341,46 353,39 172,55 162,79 146,56 281,58 760,87

Jun 465,78 280,46 300,85 289,76 160,01 88,58 82,07 129,98 474,40

Jul 260,88 207,67 331,19 144,50 219,66 113,08 149,67 147,48 0,00

Ago 397,07 372,95 424,48 190,46 208,55 117,61 240,69 303,59 0,00

Set 583,17 166,66 297,58 147,74 291,57 88,33 146,96 442,16 0,00

Out 467,68 176,47 336,41 205,88 373,30 100,07 244,16 521,37 0,00

Nov 426,17 317,06 259,38 176,65 166,50 70,79 254,76 376,90 0,00

Dez 371,90 181,38 422,86 156,67 188,98 79,11 166,65 285,88 0,00

Total 5.884,40 3.578,19 3.915,26 3.138,07 2.562,61 1.411,16 1.876,75 3.610,73 4.280,13
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Fluxo agregado de resgates da Classe Renda Fixa (R$ mm)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jan 10.461,20 12.217,95 12.721,67 15.148,72 14.625,06 13.437,36 13.087,97 13.278,53 14.901,79

Fev 8.809,87 11.451,87 11.576,99 15.169,70 15.123,09 14.014,07 11.877,77 12.355,89 12.088,28

Mar 13.310,02 13.488,75 14.717,38 17.714,08 14.029,80 15.597,94 13.848,17 14.823,36 14.719,16

Abr 11.075,19 12.200,76 15.490,22 17.207,34 15.862,66 13.026,29 12.538,38 10.937,10 14.772,91

Mai 11.225,45 15.640,61 16.605,95 21.698,24 14.630,63 13.652,36 12.236,30 16.316,64 15.203,13

Jun 10.409,27 13.354,30 16.637,83 19.774,11 13.174,13 13.839,44 13.179,88 15.980,34 16.543,63

Jul 10.748,48 13.849,18 16.021,13 18.703,40 13.214,00 14.617,48 12.181,43 13.542,55 0,00

Ago 12.638,11 14.929,06 16.915,41 18.387,27 14.288,69 14.644,52 15.075,01 14.268,15 0,00

Set 12.911,53 12.703,12 14.699,11 16.876,97 16.890,45 13.636,37 12.509,70 14.512,29 0,00

Out 12.982,35 13.907,51 14.608,57 16.778,32 15.798,53 12.771,98 12.691,09 13.745,65 0,00

Nov 12.943,60 12.519,26 15.478,11 14.436,82 13.095,55 16.105,34 12.524,72 13.899,59 0,00

Dez 15.109,54 15.182,29 17.387,87 16.470,01 18.035,61 20.124,11 16.097,34 18.779,55 0,00

Total 142.624,63 161.444,65 182.860,24 208.364,97 178.768,17 175.467,26 157.847,76 172.439,65 0,00

Fluxo agregado de resgates da Classe Multimercados (R$ mm)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jan 308,00 423,29 279,86 286,47 492,90 318,56 190,16 308,44 512,16

Fev 223,04 473,83 338,00 270,53 444,07 264,23 181,26 338,07 578,68

Mar 519,80 493,21 398,02 738,25 383,07 264,73 327,16 493,58 743,82

Abr 459,31 523,69 313,51 451,87 378,77 280,78 248,10 367,77 566,14

Mai 585,57 414,37 322,67 322,94 455,36 329,49 245,25 605,67 871,16

Jun 507,22 540,75 297,05 477,92 620,02 240,30 275,58 739,87 1.245,78

Jul 450,18 573,28 302,87 410,73 475,18 263,30 257,80 706,01 0,00

Ago 599,02 650,63 466,24 449,82 318,35 213,47 267,60 768,13 0,00

Set 628,45 349,68 263,79 417,00 355,17 350,54 383,44 622,35 0,00

Out 447,55 279,80 378,71 428,26 271,68 262,84 508,63 630,76 0,00

Nov 434,84 339,22 332,72 420,95 298,25 492,17 431,09 652,17 0,00

Dez 496,51 383,53 312,04 442,29 471,40 378,32 443,12 669,54 0,00

Total 5.659,50 5.445,29 4.005,47 5.117,02 4.964,22 3.658,74 3.759,17 6.902,36 0,00

Fluxo agregado de resgates da Classe Ações (R$ mm)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jan 750,67 654,25 463,88 388,84 491,29 229,21 150,57 298,21 646,00

Fev 562,52 548,16 397,18 392,70 469,19 354,42 133,41 276,12 476,40

Mar 908,71 606,53 482,76 372,35 314,61 400,30 279,30 310,64 499,43

Abr 833,29 503,86 389,05 486,86 500,26 442,94 212,62 166,25 523,91

Mai 1.054,15 464,51 456,34 529,69 405,56 303,79 132,50 392,41 902,54

Jun 501,68 548,74 370,68 483,65 374,44 287,58 144,49 214,67 463,67

Jul 511,20 598,82 388,00 427,25 503,07 434,48 259,27 185,90 0,00

Ago 664,95 536,21 513,09 569,16 402,76 404,22 189,43 342,97 0,00

Set 610,05 368,39 410,49 405,63 457,79 345,99 175,10 328,64 0,00

Out 625,54 311,73 372,64 408,76 349,27 185,66 270,24 336,41 0,00

Nov 617,25 363,51 425,64 389,11 265,21 210,72 335,47 403,13 0,00

Dez 700,45 402,52 497,25 365,72 325,47 174,07 273,45 331,92 0,00

Total 8.340,47 5.907,25 5.167,01 5.219,70 4.858,91 3.773,37 2.555,84 3.587,27 3.511,97
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