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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho é estudar, para o mercado brasileiro, os custos indiretos 

associados ao fato de os fundos abertos de investimento em ações oferecerem aos cotistas a 

vantagem de poder solicitar a aplicação e o resgate de recursos a qualquer tempo, respeitadas 

as regras previstas no regulamento de cada fundo. Utilizando-se os dados disponibilizados 

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), referentes a captação, resgate, composição e 

diversificação de carteiras, e relacionando o fluxo de investimentos e os retornos anormais 

dos fundos, verificou-se um custo médio de R$ 0,02 para cada R$ 1,00 em aquisições ou 

vendas de ativos motivadas por captação ou resgate de recursos.  Assim, como em pesquisas 

anteriores, realizadas para o mercado norte-americano, foram encontradas diferenças 

significativas nos custos de oferecer liquidez, a depender de algumas características dos 

fundos. Constata-se que fundos que: (i) aplicam em ações menos líquidas; (ii) mantêm um 

portfólio mais concentrado; (iii) administram quantias maiores de ativos, e (iv) possuem 

menor prazo para disponibilização dos recursos resgatados (ainda que não significantes), têm 

custos de liquidez maiores que a média. 

 

Palavras-chaves: Fundos de Ações; Desempenho; Captação e Resgate; Custo de Liquidez 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation is to assess the indirect costs, for the Brazilian 

market, associated with the fact that open-end equity funds provide the benefit of accepting 

inflows and redemption requests at any time, given the rules of each fund. Using the data 

available from the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) for inflows, 

outflows, portfolio composition and diversification, and the analyzing the association 

between investment flow and fund abnormal returns, it has been determined that, on average, 

it costs R$ 0.02 for each Real in liquidity-motivated trading. As in previous US market 

research, significant differences were found in the costs of providing liquidity depending on 

certain fund characteristics. Funds that: i) invest in less liquid equities; ii) hold concentrated 

portfolios; (iii) manage more assets, and (iv) have a shorter term for making redeemed 

resources available, have higher average liquidity costs. 

 

Keywords: Equity Funds; Performance; Inflows and Redemptions; Liquidity Cost 
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I. Introdução 

É comum a utilização de retornos de fundos para avaliar as habilidades dos gestores 

em identificar ativos subvalorizados e gerar retornos anormais. Para medir a capacidade do 

gestor, utiliza-se largamente como critério o retorno do fundo, levando-se em consideração 

as despesas, taxas e comissões. Diversos resultados empíricos encontram médias negativas 

dos retornos líquidos dos fundos e comparam este valor ao retorno zero de uma carteira 

escolhida aleatoriamente. Dada esta lógica desfavorável do ponto de vista dos fundos, 

comumente encontra-se na literatura a crença de que os gestores, como grupo, não possuem 

qualquer habilidade especial em gerar ganhos.  Esta análise convencional não leva em 

consideração outros benefícios prestados pelos fundos. 

Fundos de investimento abertos em ações oferecem diversas vantagens a seus 

investidores. Com pouco capital, qualquer investidor pode ter acesso a um portfólio bem 

diversificado de ações, sob uma gestão profissional, mantendo a opção de resgatar seu 

investimento a qualquer tempo, respeitados os requisitos estabelecidos para cada fundo, 

inclusive em relação ao prazo mínimo para disponibilização dos recursos decorrentes do 

resgate das quotas. Estes benefícios, contudo, tem um preço: a aplicação de recursos em 

fundos de investimento acarreta custos adicionais para o investidor, tais como despesas, 

taxas, impostos e comissões.  

Neste trabalho, são analisados, especificamente: (i) os custos de liquidez, assim 

considerados aqueles que afetam a rentabilidade do fundo em virtude da prerrogativa de o 

quotista poder resgatar as suas quotas a qualquer momento; e (ii) os custos adicionais 

motivados pela imprevisibilidade da entrada de novos recursos no fundo. Propõe-se calcular 

o custo de liquidez implícito nas transações realizadas por fundos de investimento em ações 

que atuam no mercado brasileiro e verificar se o custo varia em função de determinadas 

características.  

Hodrick e Moulton (2009) analisaram a proporção em que o portfólio gera liquidez, 

avaliando três dimensões: preço, tempo e quantidade. A análise do preço visa a verificar a 

habilidade do gestor de avaliar e transacionar ações ao valor justo; a do tempo, a habilidade 

do gestor de aguardar e transacionar as ações ao valor justo. O aspecto quantidade, por seu 

turno, diz respeito à habilidade do gestor de transacionar utilizando ordens com a quantidade 

de ações desejada. Na literatura, em função de os fundos norte-americanos utilizados na 
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amostra fornecerem liquidez diária, a variável tempo não pode ser analisada. Uma vez que 

os fundos de investimento em ações do mercado brasileiro estabelecem diferentes prazos de 

resgate em seus regulamentos, esta variável foi incluída no estudo. Como hipótese, espera-

se que os fundos de investimento com prazos de resgate mais longos tenham custos de 

liquidez menores que a média. 

O presente trabalho visa a aplicar, ao mercado brasileiro, a pesquisa de Fulkerson e 

Riley (2017), que se utilizaram de método similar ao de Edelen (1999) para concluir que 

existem diferenças significativas de liquidez a depender do tipo de investimento realizado 

pelo fundo. Partindo-se dos resultados constatados na literatura, espera-se que fundos que: i) 

aplicam em ações menos líquidas; ii) mantêm um portfólio mais concentrado; e iii) 

administram quantias maiores de ativos, e (iv) possuem menor prazo para disponibilização 

dos recursos resgatados, tenham custos de liquidez significativamente maiores que a média.  

II. Revisão da literatura e fundamentação teórica 

Desde Jensen (1968), que avaliou o desempenho de fundos de investimento norte-

americanos no período de 1945-1964, os acadêmicos têm debatido quanto os gestores que 

ativamente transacionam ativos influenciam no retorno para o investidor. Assim como 

Jensen, outros pesquisadores não encontraram evidências que suportem a capacidade dos 

gestores de obter retornos acima da média. Esta discussão abriu caminho para uma extensa 

gama de trabalhos que procuram investigar as variáveis que afetam o desempenho de fundos 

de ações, principalmente aqueles que possuem uma estratégia ativa de gestão. 

Uma das variáveis estudadas pela literatura para antever os retornos dos fundos são 

as despesas relacionadas aos custos de transação. Entretanto, estimativas diretas destes custos 

não são facilmente encontradas, ou não são disponibilizadas pelos fundos. Uma proxy 

comumente utilizada para estimar estes custos é o turnover dos fundos, calculado como o 

mínimo entre aquisições e vendas de ativos, dividido pela média do patrimônio do fundo no 

mesmo período. Entretanto, as análises empíricas constatadas na literatura não são 

conclusivas. Alguns pesquisadores encontraram relação estatisticamente insignificante entre 

a performance dos fundos e o turnover da carteira, outros, por sua vez, encontraram relação 

positiva e significativa. Outros, ainda, encontram relação negativa e significativa. 
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Ippolito (1989) fornece uma análise extensiva da performance de fundos mútuos 

examinando 143 fundos para os anos de 1965-1984, período de 20 anos subsequente ao 

período estudado por Jensen. O autor não encontra evidências que os desvios dos retornos 

dos fundos em relação ao mercado estão relacionados às taxas de administração, outras 

despesas dos fundos ou taxas de turnover. Ao encontrar retornos líquidos de taxas 

comparáveis aos retornos dos índices de mercado, Ippolito conclui que as despesas para 

obtenção de informação e remuneração dos gestores são anuladas pelos retornos adicionais 

gerados. Na mesma linha, Elton et al. (1993), defendem que os retornos dos fundos não 

compensam os custos para aquisição de informações ou remuneração dos gestores. Chen et 

al. (2004), ao investigar o efeito de escala na performance dos fundos com gestão ativa, é o 

terceiro exemplo de autores que não encontraram relação significativa entre o turnover e o 

desempenho.  

O trabalho de Grinblatt e Titman (1994) analisa os aspectos determinantes da 

performance dos fundos. Testes com características dos fundos, tais como patrimônio, 

despesas, turnover do portfólio e taxas de administração são reportados. Surpreendentemente 

para os próprios autores, os testes sugerem que o turnover tem relação positiva e significante 

com o retorno anormal. 

Decompondo o retorno e as despesas em diversos componentes, Wermers (2000) 

avaliou a performance dos fundos mútuos de ação dos Estado Unidos da América de 1975 a 

1994. Avaliando características como retornos líquidos, despesas e níveis de turnover o autor 

determina o papel dos custos de transações no resultado dos fundos e conclui que fundos com 

gestão ativa superam aqueles com gestão passiva. Inclusive, documenta que fundos com 

maior turnover superaram significativamente o Vanguard Index 500, benchmark utilizado 

para o mercado. Apesar dos custos de transações incorridos, os resultados suportam a 

hipótese que gestores adicionam valor aos fundos. 

Chen et al. (2000) investigaram o valor da gestão ativa de fundos de ações 

examinando as carteiras e transações dos fundos. A relação positiva entre performance e 

turnover suporta a ideia que fundos com gestão ativa têm retornos superiores aos fundos com 

gestão passiva, e que o gestor tem um papel importante na performance dos fundos.  

Kacperczyk et al., 2008 percorreram os impactos de ações não observáveis dos 

fundos de investimento utilizando o return gap – diferença entre o retorno do fundo e o 



13 
 

retorno de um portfólio hipotético composto pelas ações da carteira revelada pelo fundo. 

Apesar de encontrar impacto negativo dos custos transacionais na diferença dos retornos, que 

neste caso representa medida do valor do gestor e é significante na predição de performance, 

os autores não encontram qualquer relação entre turnover e o return gap. Importante lembrar 

que as informações de carteira reportadas pelos fundos revelam informação das principais 

posições em determinadas datas, mas não indicam as ações em carteira. 

A pesquisa de Carhart (1997), que introduziu a persistência do desempenho do 

fundo no tempo (momento), como fator adicional ao modelo de Fama e French (1993), não 

encontrou evidências para a existência de habilidade ou informações dos gestores dos fundos 

de investimento que agreguem valor para o investidor. O autor documenta uma relação 

negativa e significante entre as despesas dos fundos, que em geral são maiores para fundos 

ativos, e o desempenho. Inclusive, observa que quanto maior o volume de transações, menor 

o retorno líquido para o investidor, ajustado pelo mercado. 

Até o estudo de Edelen (1999), os trabalhos sobre performance dos fundos avaliam 

conjuntamente o as transações motivadas por liquidez e as transações discricionárias (base 

na estratégia do gestor). A separação destes dois componentes resulta em uma relação 

estatisticamente significativa e negativa entre oferecer liquidez e a performance do fundo. O 

estudo de Alexander et al. (2007), utilizando metodologia similar, suporta o argumento de 

Edelen com evidências diretas que transações motivadas por liquidez são prejudiciais à 

performance dos fundos. 

Rakowski (2010), por sua vez, realiza estudo com fundos mútuos norte-americanos 

de 2000 a 2006 e encontra resultados consistentes de diferenças nos retornos motivadas por 

custos de transações associados a choques de fluxo. Os resultados fornecem uma extensão 

dos trabalhos anteriores avaliando como a volatilidade das captações e resgates pode variar 

em função dos objetivos dos fundos. O autor também apresenta duas novas medidas para os 

potenciais custos de transações dos fundos: (i) volatilidade diárias das captações e resgates 

dos fundos e (ii) fluxos diários inesperados. 

Outro autor que estudou a medida que os fluxos de investimento dos fundos geram 

transações de portfólio pelos gestores foi Dubofsky (2010). O trabalho atualizou e ampliou 

o trabalho de Edelen (1999), avaliando não só fundos domésticos como também os 

internacionais e bond funds (fundos de investimentos em obrigações). O autor encontrou 
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resultados relativamente inferiores aos encontrados por Edelen (1999) na medida que as 

transações respondem ao fluxo, e também mostrou que esta relação pode variar 

significativamente a depender das características dos fundos. 

Utilizando as carteiras dos fundos de ações e informações de compra e venda de 

ativos, Edelen et al. (2013) documentam que os custos de transação são em média maiores 

que as taxas de administração cobradas. Os autores também desenvolveram uma proxy para 

os custos de transação, o turnover ajustado pela posição, e argumentam que o turnover por 

si só comumente falha na identificação de efeitos estatísticos confiáveis por não considerar 

o volume transacionado e o custo unitário das transações. 

Fulkerson e Riley (2017) também analisam os custos de liquidez de fundos que 

investem em títulos de dívida privada no mercado norte-americano (corporate bonds). Assim 

como os fundos de ações, os fundos que investem em corporate bonds também oferecem 

liquidez diária, a despeito de os referidos títulos serem menos líquidos. Os autores encontram 

resultados economicamente similares e estatisticamente não diferentes das estimativas para 

fundos de ações. Tal fato, como citado pelos autores, poderia ser explicado por providências 

gerenciais adicionais para evitar o desequilíbrio de liquidez, como, por exemplo, manter um 

colchão maior de equivalentes de caixa. 

No Brasil, mais recentemente, são encontradas pesquisas relacionadas ao 

desempenho de fundos de ações. Contudo, poucos trabalhos são voltados à avaliação dos 

custos de oferecer liquidez ou choques de fluxo no resultado para o investidor.  

Eid e Rochman (2007) avaliaram 669 fundos brasileiros, de diferentes categorias, 

de 2001 a 2006, utilizando o alfa de Jensen. Para os fundos de ações e multimercados, 

constataram que a gestão ativa agrega valor para o investidor. Adicionalmente, encontram 

evidências que fundos mais antigos e com maior patrimônio líquido têm desempenho 

superior à média.  

Borges e Martelanc (2015), utilizando a metodologia de Fama e French (2010), 

avaliam se os retornos dos fundos de investimento em ações no Brasil, para o período de 

2000 a 2013, decorrem da habilidade dos gestores ou apenas do fator de sorte. Contrariando 

a pesquisa realizada para o mercado norte-americano, evidenciou-se a existência de 

habilidade na geração de retornos anormais positivos. Os autores também comparam fundos 

com diferentes tamanhos e constatam que os fundos com os 30% maiores patrimônios 
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líquidos apresentam resultados bastante superiores ao esperado. Possíveis economias de 

escala e maior capacidade de analisar e obter informações dos ativos em que investem são 

hipóteses levantadas para explicar tal fato.  

Januzzi et al. (2017) documentam, para o mercado brasileiro, inexistência de 

relações estatisticamente significativas entre captações líquidas mensais e retorno, avaliando 

fundos de ações ativos que se propõe a superar o Ibovespa. O modelo proposto utiliza-se de 

regressões em painel, testando diversas variáveis de pesquisa. Os autores atribuem os 

resultados a (i) diferenças nas características inerentes às subclasses dos fundos, como as 

constatadas por Dubofsky (2010), que poderiam gerar significância para um grupo e não 

necessariamente para todas as classes, (ii) níveis de liquidez (equivalentes de caixa), 

mantidos pelos gestores dos fundos, para fazer frente aos regates, e (iii) a periodicidade das 

observações, conforme constatado por Rakowski (2010). 

III. Dados 

Os dados de negociações (compra e venda) de ações realizadas pelos fundos de 

investimento foram retirados do site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que tem 

como base os demonstrativos da composição e diversificação de carteiras remetidos 

mensalmente pelos administradores dos fundos. Estão disponíveis dados mensais de 

quantidade e valor de aquisições e vendas, por ativo, por fundo. Sobre o tema, tem-se uma 

vantagem em relação aos estudos de Edelen (1999) e Fulkerson e Riley (2017), uma vez que 

as transações por eles utilizadas eram semestrais, e a periodicidade de observações foi um 

obstáculo na avaliação do viés temporal. Além disso, não há disponibilidade de dados de 

compras e vendas para os fundos norte-americanos, e essa disponibilidade no Brasil é uma 

das vantagens do presente estudo. 

Da mesma forma, são publicados os informes diários de captação e resgate. Estes 

dados, assim como informações de retorno dos fundos, foram obtidos por meio da plataforma 

Economática®, compilados em séries mensais. A base foi então combinada às informações 

de volume e preço de ações negociadas no segmento Bovespa da B3. 

A amostra consiste de fundos de ações abertos e em funcionamento normal que, em 

31/12/2017, possuíam: (i) mais de cinco anos de funcionamento; (ii) mais de oitenta por cento 

do patrimônio em ações; e (iii) patrimônio superior a R$ 10.000.000,00. Adicionalmente, 
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foram retirados da amostra fundos com prazo de resgate superior a sete dias e fundos que 

possuíam patrimônio inferior a R$ 10.000.000,00 em 31/12/2017. Não foram considerados 

fundos que investem em quotas de fundos de ações, uma vez que a captação e o resgate de 

recursos destes fundos não afetam diretamente a compra e venda de ações, e sim o fluxo dos 

fundos finais, já capturados pela amostra.  

Diferentemente dos fundos de investimento do mercado norte-americano, que 

oferecem liquidez diária a seus clientes, os fundos brasileiros podem possuir diferentes 

prazos de resgate. O prazo entre o pedido de resgate e a conversão das quotas é estabelecido 

no regulamento de cada fundo. Uma vez que prazos mais longos permitem que os gestores 

tomem decisões que reduzam o impacto dos fluxos na estratégia de investimento, e 

consequentemente nos custos de liquidez associados, foram retirados da amostra fundos com 

prazo de resgate superior a sete dias úteis. 

A Tabela 1A apresenta os dados de média, desvio padrão e mediana dos 195 fundos 

que compõem a amostra. Os dados de fluxo e transações são apresentados como percentual 

do patrimônio (%PL) do fundo no início do mês de análise e foram anualizados 

(multiplicados por doze) para melhor exibição. Na Tabela 1B são apresentadas as estatísticas 

descritivas das amostras em quartis para iliquidez, tamanho (PL), concentração (HHI e 

CR10) e prazo de resgate em dias. Estas características serão utilizadas para avaliação das 

diferenças em cortes transversais no custo de oferecer liquidez conforme item b da 

metodologia apresentada a seguir. 
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Tabela 1A. Características da Amostra de Fundos de Ações Brasileiros (2013 – 2017)   
 

Média Desvio Padrão Mediana 

Primeiro Ano de Operação 23/07/2006 5 18/09/2007 

Patrimônio (R$ Mil) 159.250 234.599 743.268 

Patrimônio em Ações (%) 86,4 14,7 91,1 

Prazo de Resgate (dias úteis) 3,8 0,53 4,0 
    

Fluxo Anual (% PL) 
   

   Captação 34,96% 271,75% 3,06% 

   Resgate 37,85% 69,92% 16,46% 

   Turnover 14,02% 34,20% 1,54% 

   Fluxo líquido -2,89% 276,84% -1,99% 

Transações Anuais (% PL) 
   

   Aquisições 134,06% 305,09% 71,75% 

   Vendas 115,57% 141,95% 67,28% 

   Turnover 93,90% 126,09% 46,95% 

   Transações líquidas 18,49% 279,46% 0,00% 

Nota: Transações líquidas = Aquisições menos Vendas. 

 

Tabela 2B. Características dos fundos em 31/12/2017   
 

Média Desvio 

Padrão 

Mínimo 1o Q 2o Q 3o Q Máximo 

Iliquidez 3,9E-05 2,2E-04 1,6E-08 1,4E-07 3,4E-07 9,5E-07 2,2E-03 

PL (R$ mi) 183 296 10 29 80 191 2.037 

HHI 0,159 0,263 0,018 0,041 0,051 0,087 0,997 

CR10 0,666 0,173 0,30242 0,538 0,620 0,783 1,000 

Resgate (dias) 3,8 0,57 1 4 4 4 5 
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IV. Metodologia e Resultados 

a. Custo Médio de Oferecer Liquidez 

Neste estudo, é descrito e testado o procedimento de estimação de Edelen (1999) a 

fim de avaliar o custo de fornecer liquidez aos investidores em fundos de ações com os dados 

do mercado brasileiro, realizando-se a estimação da média dos custos de liquidez para esse 

setor. O passo seguinte é explorar variações em cortes transversais entre os fundos de 

investimento, verificando a interferência de diferentes características dos fundos. Conforme 

mencionado anteriormente, as características estudadas são: (a) liquidez dos ativos, (b) 

diversificação da carteira, (c) tamanho da carteira, e (d) prazo de resgate. 

 É também analisada a correlação empírica entre fluxo (captação e resgate) e 

transações (compra e venda de ações). A discussão sobre essa correlação por si só é uma 

questão importante para a literatura. É importante ressaltar que a relação entre transações e 

fluxo depende do período de acumulação observado. Para períodos muito longos, é de se 

esperar que o volume de compras e vendas especificamente para propiciar liquidez seja uma 

fração pequena do fluxo, uma vez que operações de resgate e captação podem se equivaler, 

além de os gestores poderem ter construído uma reserva de liquidez para atender aos choques 

de demanda sem afetar a estratégia de investimento do portfólio. 

Uma vez que o período de acumulação tem influência significativa na análise, é 

relevante definir se será utilizado o fluxo bruto ou o fluxo líquido. Optou-se pelo fluxo bruto, 

que permite regressões separadas para a captação e o resgate, propiciando a análise do dobro 

de dados, com um maior controle de fatores que, se omitidos, podem levar ao uso de um 

estimador enviesado, e propõe-se: 

 

�̃�  =  𝑎 + 𝑐 𝑓 + 𝜀̃          (1) 

�̃�  =  𝑎 + 𝑐 𝑓 +  𝜀̃         (2) 

 

Onde �̃�  (�̃� ) denota o volume de compras (vendas) do fundo j, durante o intervalo 

de tempo t, e 𝑓  (𝑓 ), a captação ou o resgate durante o intervalo de tempo t. O autor 

estima as equações (1) e (2) utilizando regressões com séries temporais e regressões em 

cortes transversais, em duas etapas como o método utilizado por Fama e MacBeth (1993) em 



19 
 

teste do CAPM. No primeiro caso, são realizadas regressões em séries temporais para cada 

um dos fundos e calculadas as médias e desvios-padrão da amostra das estatísticas relevantes. 

Já no segundo caso, são executadas regressões com os dados de todos os fundos para cada 

um dos períodos da amostra e, também, calculadas as médias e desvios-padrão dos 

coeficientes resultantes. Adicionalmente às duas primeiras metodologias, no presente estudo, 

foi realizada uma regressão linear com todos os dados empilhados. Os resultados das três 

metodologias são reportados na Tabela 2.  

Utilizando-se tais regressões, chega-se a uma proxy para as transações motivadas por 

liquidez como função de 𝑐  e 𝑐  e 𝑓 e 𝑓 . Espera-se que os coeficientes estimados 𝑐  e 

𝑐  sejam menores que 1, na medida que, como mencionado, as captações e os resgates podem 

se neutralizar ou o gestor pode simplesmente não tomar qualquer providência em função das 

variações de caixa. 

  

Tabela 3. Regressões de Transações sobre Fluxo 
 

Interseção Inclinação R2 

Quadro A – Regressão com séries temporais 

𝝉𝑷 𝒐𝒏 𝒇𝑰   0.075 

(0.073) 

0.573 

(0.507) 

0.256 

𝝉𝑺 𝒐𝒏 𝒇𝑶   0.086 

(0.083) 

0.561 

(0.581) 

0.259 

Quadro B – Regressões em cortes transversais 

𝝉𝑷 𝒐𝒏 𝒇𝑰   0.090 

(0.019) 

0.699 

(0.339) 

0.181 

𝝉𝑺 𝒐𝒏 𝒇𝑶   0.075 

(0.017) 

0.663 

(0.254) 

0.122 

Quadro C – Painel 

𝝉𝑷 𝒐𝒏 𝒇𝑰   0.084 

(0.001) 

0.960 

(0.005) 

0.730 

𝝉𝑺 𝒐𝒏 𝒇𝑶   0.075 

(0.001) 

0.688 

(0.017) 

0.114 

Nota: Erro padrão indicado entre parênteses. 



20 
 

Comparando-se os valores obtidos para os erros padrão dos coeficientes de 

inclinação, nota-se uma variação significativa em função da metodologia utilizada. Tal fato 

pode ser explicado pela diferença de graus de liberdade disponíveis em cada uma das 

regressões. Apesar dos dados do presente estudo apresentarem uma periodicidade de 

observação das transações maior do que na bibliografia citada (mensais contra semestrais) os 

estimadores não são significantes nas regressões em series temporais reportados no Quadro 

A da Tabela 2, mas são significantes quando os dados são analisados em cross section, e 

especialmente com dados em painel. 

Os resultados reportados na Tabela 2 sugerem que para cada real captado (resgatado), 

há um incremento marginal nos volumes de transações, para fazer frente à necessidade de 

liquidez, de R$ 0,573 (R$ 0,561) utilizando-se regressões em séries temporais (Quadro A); 

de R$ 0,699 (R$ 0,663) utilizando-se regressões em cortes transversais (Quadro B); e R$ 

0,960 (R$ 0,688) utilizando-se painel (Quadro C). Edelen (1999) encontra aproximadamente 

US$ 0,63 (US$ 0,76) para cada dólar no caso de séries temporais e US$ 0,67 (US$ 0,68) no 

caso de cortes transversais e, assumindo que �̂� =  �̂� , supõe que a proxy para transações 

motivadas por liquidez é 0,70*(𝑓 +  𝑓 ).  

Todos os valores acima encontrados confirmam a hipótese de que apenas parte do 

fluxo é transformada em transações (�̂� < 1). Adotando-se o valor de �̂� = 0,70, tem-se que 

30% do fluxo não aparece como transação incremental, incorporando-se às transações que 

ocorreriam de qualquer forma por decisão do gestor ou anulando-se com fluxo de sinal 

contrário. Adiante são testados os impactos deste coeficiente nos custos de liquidez adotando-

se diferentes valores para �̂�. 

O segundo passo da metodologia preocupa-se com a relação entre as transações de 

compra e venda de ativos e o desempenho do fundo. Utilizando-se o modelo de fator único 

para risco dos ativos, o retorno pode ser avaliado em função da componente sistemática (de 

mercado) dos retornos ou em função da componente idiossincrática (). Edelen (1999) utiliza 

a métrica baseada na parcela idiossincrática, pois considera que os choques de fluxo não têm 

correlação com o retorno do mercado no momento da operação. 

Na análise empírica, a regressão deve considerar os retornos anormais do fundo, com 

 decomposto em dois termos: o primeiro termo, positivo, relacionado a transações 

motivadas por informações do gestor, visando, por exemplo, a obtenção de maiores retornos, 
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diversificação da carteira, alteração no perfil de risco, e que não têm como objetivo obter 

liquidez para fazer frente aos resgates, e o segundo, negativo, cujo intuito é justamente este. 

As decisões do gestor em função de informações do mercado e de suas habilidades são então 

medidas pela média dos retornos anormais, controlando-se pelos efeitos do fluxo. Com base 

nisso, sugere-se: 

 

𝐴𝑅  =  𝜆f +  𝛿d + �̃�          (3) 

 

Onde ARjt é o retorno anormal, estimado pelo modelo de fator único, ou seja, 

descontando-se a exposição da carteira do fundo ao risco da carteira do mercado brasileiro, 

com índice de mercado representado pelo Índice Bovespa (Ibovespa), e a taxa livre de risco 

pela taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário); 𝑓  =  �̂� ∗ (𝑓 + 𝑓 ) são as 

transações motivadas por liquidez estimadas; e 𝑑  =  �̃� + �̃� − 𝑓  são as transações 

motivadas pelas informações do gestor (discricionárias). 

Assim como na bibliografia citada, a equação (3) acima não resultou em coeficientes 

estatisticamente significantes que explicassem a relação das transações motivadas por 

liquidez com o retorno dos fundos. Atribui-se este fato à persistência do retorno anormal no 

tempo, com os retornos de meses anteriores como fatores omitidos da regressão.  Afim de 

testar a persistência do retorno no tempo, foram utilizadas regressões da captação sobre os 

retornos defasados de um a doze meses (𝑓  =  ∑ 𝛽 𝐴𝑅 , + �̃�  ) e do resgate sobre os 

retornos defasados de um a doze meses (𝑓  =  ∑ 𝛽 𝐴𝑅 , +  �̃�  ). Os resultados são 

apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 4. Regressões de Fluxo sobre Retornos Defasados em até 12 meses 

AR: t - 1 t - 2 t - 3 t - 4 t - 5 t - 6 t - 7 t - 8 t - 9 t -10 t - 11 t -12 

Captação 0,08 0,08 0,09 0,05 -0,01 0,08 0,07 0,12 -0,10 0,11 0,05 0,06 

 [2,04] [1,89] [2,18] [1,14] [-0,13] [1,80] [1,70] [2,99] [-2,36] [2,77] [1,09] [1,46] 

Resgate 0,02 -0,04 -0,10 -0,17 -0,13 -0,41 -0,17 0,18 0,11 0,10 0,12 -0,09 

 [0,13] [-0,27] [-0,7] [-1,24] [-0,91] [-2,96] [-1,26] [1,29] [0,77] [0,69] [0,86] [-0,65] 

Nota: Valores entre colchetes são estatísticas t. 
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Pode-se observar que a captação é positivamente relacionada aos retornos anormais 

defasados no tempo. Já o resgate, assim como nos estudos anteriores, não resultou em 

coeficientes significantes (valores de estatísticas t entre colchetes). A persistência dos 

retornos dos fundos ao longo do tempo implica que E(𝑓 , 𝜀̃ ) > 0 e que a equação (3) retorna 

um valor enviesado de 𝜆. 

Ainda segundo o autor, grande parte do viés pode ser removido com a adição dos 

retornos anormais defasados no tempo como variáveis de controle. Entretanto, como também 

verificado neste trabalho, esta metodologia não foi suficiente para controlar possíveis 

covariâncias contemporâneas, dentro do mesmo mês de observação, entre fluxo e retorno, 

uma vez que as observações são mensais. Edelen e Warner (1998) documentam que o fluxo 

de entrada e saída de capital do fundo responde às variações no retorno de maneira 

significativa em intervalo de dias. 

A solução encontrada foi utilizar as transações motivadas por liquidez do mês 

anterior, ou seja, 𝑓  =  �̂�(𝑓 + 𝑓 ), como instrumento para explorar a auto 

correlação nos fluxos dentro do mês. Dado que os fluxos do mês t – 1 não conseguem 

antecipar a componente do retorno não persistente no tempo para o mês t, este instrumento e 

os controles formados pelos retornos anormais defasados devem fornecer uma estimativa não 

enviesada de 𝜆. O primeiro passo foi construir um estimador para separar a persistência dos 

fluxos no tempo:  

 

𝑓  =  𝑎 + 𝑏 𝑓 +  �̃�          (4) 

 

A proxy utilizada no modelo para transações motivadas por liquidez foi F = 𝑏 𝑓 , 

onde 𝑏  é a média dos coeficientes bt estimados da equação (4) para cada um dos 60 períodos 

de observação. O estimador para as transações discricionárias, ou não motivadas por liquidez, 

d , é igual ao total de transações (�̃� +  �̃� ) menos 𝐹 . O modelo final para o custo de 

oferecer liquidez dos fundos de ações é: 

 

𝐴𝑅  = 𝛼 +  𝜆F +  𝛿d +  ∑ 𝛽 𝐴𝑅 , + �̃�      (5) 
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A equação (5) acima foi estimada com dados em painel, através de mínimos 

quadrados ordinários agrupados (Pooled Ordinary Leas Squares - POLS), corrigindo por 

Newey-West (1987). O caso base supõe que 70% do fluxo bruto geram transações (�̂� = 0,7). 

Vale ressaltar que tanto Edelen (1999) quanto Fulkerson e Riley (2017) basearam-se na 

metodologia de Fama e MacBeth (1973) para estimar a relação entre fluxos e os custos de 

liquidez. Nesta metodologia 𝜆 e 𝛿 são estimados por regressões em cortes transversais para 

cada um dos períodos analisados e em seguida são calculadas, em séries temporais, a média 

dos dos coeficientes estimados. O desvio padrão é calculado dividindo-se o desvio padrão 

dos coeficientes estimados pela raiz quadrada do número de meses de observação. Na 

elaboração do presente estudo foi também utilizada tal regressão, porém os resultados 

encontrados não são estatisticamente significantes. Os resultados, para as duas metodologias, 

são apresentados na Tabela 4. Por conveniência, 𝜆 e 𝛿 são apresentados como “Transações 

por Liquidez” e “Transações Discricionárias”, respectivamente, e os interceptos e 

coeficientes dos retornos defasados foram suprimidos. 

 

Tabela 5. Estimação do Custo Médio de Liquidez dos Fundos de Ações 

Variáveis Painel (POLS) Fama MacBeth 

Transações por Liquidez -0,0215 -0,0124 

 [-2,19] [-1,22] 

Transações Discricionárias 0,0010 -0,0018 

 [0,97] [-1,71] 

Observações 9.312  

R² 0.052  

Nota: Valores entre colchetes são estatísticas t. 

 

Uma vez que os resultados obtidos por Fama e MacBeth não são estatisticamente 

significativos, neste estudo, optou-se por regressões em painel para avaliação dos custos de 

liquidez. Os valores apresentados mostram um impacto negativo e estatisticamente 

significante das transações motivadas por liquidez no retorno anormal dos fundos. Com 
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�̂� igual a 0,7, R$ 1,00 (um real) de impacto nas transações motivadas por liquidez deve custar 

para o fundo aproximadamente R$ 0,0215, com estatística t igual a 2,19. Esta estimativa é 

superior a US$ 0,017 e US$ 0,006 para cada dólar transacionado, obtidos por Edelen (1999) 

e Fulkerson e Riley (2017), respectivamente. 

Com a intenção de demonstrar o impacto da relação entre fluxo e transações no 

modelo de estimação dos custos de liquidez, foram realizadas regressões com valores 

alternativos de �̂�, conforme demonstrado na Tabela 5 abaixo. 

 

Tabela 6. Diferenças no Custo Médio de Liquidez em Função da Relação Fluxo e 

Transações 

Variáveis 𝒄 = 0,7 𝒄 = 1,0 𝒄 = 0,4 𝒄 = 0,1 

Transações por Liquidez -0,0215 -0,0148 -0,0384 -0,1568 

 [-2,19] [-2,01] [-2,22] [-2,28] 

Transações Discricionárias 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 

 [0,97] [0,97] [0,97] [0,97] 

Observações 9.312 9.312 9.312 9.312 

R² 0.052 0.052 0.052 0.052 

Nota: Valores entre colchetes são estatísticas t. 

 

Pode-se observar que diferentes valores de �̂� produzem variações no custo de 

liquidez, de R$ 0,0148, para �̂� = 1, a R$ 0,1568, para �̂� = 0,1. Assim como na bibliografia 

citada, nota-se, na Tabela 4, que as transações discricionárias não são significativamente 

afetadas pelos valores de �̂�, uma vez que os volumes de compra e venda são substancialmente 

superiores aos volumes de captação e resgate para o mesmo fundo, no mesmo mês.  

Fulkerson e Riley (2017) encontraram custos de liquidez variando de US$ 0,005 para 

�̂� = 1 e US$ 0,048, para �̂� = 0,1. Estes autores defendem serem pouco prováveis valores 

superiores às despesas dos fundos, remuneradas pelas taxas de administração de 

aproximadamente 1% para os fundos de ações norte-americanos, valor constatado por 
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Edelen, et al. (2007), e atribuem o valor máximo provável de US$ 0,011, encontrado quando 

�̂� = 0,4.   

b. Diferenças em Cortes Transversais nos Custos de Oferecer Liquidez 

Como descrito anteriormente, Hodrick e Moulton (2009) analisaram a proporção em 

que o portfólio gera liquidez, avaliando três dimensões: preço, tempo e quantidade. Preço 

pode ser a consideração mais importante para um gestor ativo em busca de geração de valor. 

Tempo pode ser a consideração mais importante para os gestores que transacionam ativos em 

resposta a um choque significativo de fluxo. Quantidade pode ser a consideração mais 

importante para um gestor de portfólio passivo, como aquele que tem por objetivo replicar 

um índice.  Desvios de liquidez em qualquer destas três dimensões impõem custos implícitos 

na gestão do portfólio, o que faz com que sejam considerações importantes para as decisões 

do gestor. 

Abstraindo das especificidades de ativos e mecanismos de mercado, as autoras 

discutem a questão da liquidez através de um modelo geral. A principal inovação proposta é 

permitir que o investidor desinformado escolha se, e quanto, irá transacionar. O foco passa a 

ser o trade-off entre sacrificar o preço e a quantidade, ao invés da abordagem comum da 

literatura que é a de sacrificar o preço e o tempo na avaliação da liquidez. 

No modelo proposto por Hodrick e Moulton (2009) existem três agentes neutros a 

risco, todos racionais. O primeiro é o provedor de liquidez, que estabelece preços para os 

ativos e que poderia ser um especialista, um influenciador ou negociante que dita os preços 

para determinada quantidade de ativos. Existem também outros dois agentes, que demandam 

liquidez: o trader informado e o investidor desinformado. O trader informado é motivado a 

transacionar por possuir vantagem da informação sobre determinado ativo. Já o investidor 

desinformado, conforme proposto por Edelen (1999) e verificado anteriormente, pode ser 

visto como gestor de um fundo, quando este necessita oferecer liquidez imediata ao 

investidor. Apenas um dos agentes que demandam liquidez, trader informado e investidor 

desinformado, obtém sucesso na transação. 

Utilizando as funções de maximização dos três agentes em função de preço e 

quantidade é avaliado o equilíbrio esperado que emerge de três proposições: i) o provedor de 

liquidez estabelece preços equilibrando seu ganho esperado ao transacionar com o investidor 
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desinformado contra sua perda esperada de transacionar com o trader informado; ii) o trader 

informado, quando tem sucesso, compara a vantagem da informação com o impacto desta 

informação em seu ganho; e iii) o investidor desinformado, quando tem sucesso, compara 

sua satisfação (quanto o investidor se preocupa com a quantidade a ser transacionada) com o 

valor de transacionar nos preços oferecidos. 

As conclusões do modelo proposto sugerem algumas características que podem levar 

a variações em cortes transversais nos custos de liquidez. Primeiro, é avaliado como a 

liquidez dos ativos em carteira do fundo afetam o custo de oferecer liquidez ao investidor do 

fundo. Espera-se que ativos ilíquidos gerem maiores custos de transação do que ativos 

líquidos. Em seguida é considerada a medida em que a concentração do fundo gera custos de 

liquidez. Conforme o modelo anteriormente descrito, fundos com carteiras concentradas 

possuem menos opções de distribuir as transações motivadas por liquidez entre as ações em 

carteira, forçando o investidor desinformado (gestor do portfólio) a sacrificar preço para 

transacionar a quantidade requerida dos ativos em carteira. Como exemplo, um investidor 

que possui apenas um ativo em carteira não tem a opção de não transacionar este ativo, 

mesmo que o preço seja inferior ao valor justo percebido. 

Apesar de não haver consenso na literatura sobre o impacto da escala (ou tamanho do 

fundo) sobre performance, este trabalho parte da hipótese levantada por Fulkerson e Riley 

(2017), de que a performance dos fundos diminui à medida que o tamanho do fundo aumenta, 

devido a deseconomias de escala. Isto pode resultar, entre outras coisas, da necessidade de 

oferecer liquidez, conforme Chen et. al. (2004). Fundos maiores sofrem choques mais fortes 

de fluxo, forçando o gestor a transacionar quantidades maiores de ativos, o que, também 

conforme trabalho de Hodrick e Moulton (2009), força o gestor a abrir mão de preço para 

satisfazer a necessidade do gestor de atender a quantidade necessária de transações. 

Por último, é avaliada a dimensão tempo e a intensidade com que o gestor deseja 

transacionar as ações mais cedo ao invés de fazê-lo mais tarde. Esta hipótese também deriva 

das proposições do modelo relaxando-se a restrição do tempo e do sacrifício do preço em 

troca de imediatismo.  

Os impactos de cada característica dos fundos no custo de oferecer liquidez são 

testados introduzindo-se uma variável dummy na equação (5). A variável dummy (DV) 

assume valor igual a um se uma determinada condição é cumprida, e zero caso a condição 
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não seja cumprida. As variáveis e respectivas condições estão explicitadas nos itens 

subsequentes.  Esta variável interage com todas as variáveis do lado direito da equação 

original. Estimamos: 

 

𝐴𝑅  =  𝛼 + 𝜆 f + 𝛿 d + 𝛾DV + 𝜆 f DV +  𝛿 d DV  + ∑ 𝛽 , 𝐴𝑅 , +

∑ 𝛽 , 𝐴𝑅 , DV + 𝛽 +  �̃�          (6) 

 

Onde DV  é a variável dummy para o fundo j no mês t. Neste modelo, 𝜆  representa 

o incremento no custo motivado por liquidez para um fundo que possui a característica 

especificada pela variável dummy. 

i. Liquidez das ações da carteira do fundo.  

  Para esta análise foi utilizada a liquidez das ações contidas no portfólio do fundo.  

Espera-se que fundos que investem em ações relativamente mais ilíquidas devem enfrentar 

maiores custos transacionais se comparados com fundos que investem em ações com elevada 

liquidez, ceteris paribus. A baixa oferta (demanda) dos papéis pode afetar o preço pretendido 

pelo gestor no momento da venda (compra). 

Fulkerson e Riley (2017) constroem duas medidas da liquidez do portfólio de um 

fundo, ambas para capturar o custo de comprar ou vender um dólar do portfólio de ações do 

fundo. A primeira medida é a liquidez média de Amihud (2002) ponderada pelo tamanho da 

posição em ações da carteira, e a segunda é o bid-ask spread, ou diferença entre cotações de 

oferta de compra e venda, ponderado pelo tamanho da posição em ações da carteira. Uma 

vez que o mercado brasileiro não possui medida disponível de bid-ask spread é utilizada 

apenas a primeira medida. Amihud (2002) define iliquidez pela razão entre o módulo do 

retorno diário da ação e o seu volume diário de negociação no mercado à vista. 

 Foram utilizados diferentes cortes para testar a sensibilidade do modelo à variável em 

questão. A Tabela 6 apresenta os resultados para os cortes de 20% e 10% dos fundos com 

carteiras menos líquidas. No primeiro caso, a variável dummy assume o valor igual a um se 

a liquidez média das ações do fundo j está entre a porção 20% menor na amostra no início 

do mês t, e zero caso contrário; no segundo caso, a variável dummy assume valor igual a um 

para a porção 10% menor, e zero caso contrário.  
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Tabela 7. Impacto da Iliquidez da Carteira sobre os Custos de Liquidez 

Variáveis 

Iliquidez de Amihud 

Corte = 20% Corte = 10% 

Estimativa Valor-t Estimativa Valor-t 

Transações por Liquidez (𝝀𝟏) -0,0010 -0,05 -0,0006 -0,03 

Transações por Liquidez (𝝀𝟐) -0,0315 -1,46 -0,0371 -1,96 

Transações Discricionárias (𝜹𝟏) 0,0014 0,74 0,0008 0,48 

Transações Discricionárias (𝜹𝟐) -0,0015 0,57 -0,0004 -0,17 

Observações 9.312  9.312  

R² 0,059  0,057  

 

 Observa-se que os fundos que possuem ativos mais líquidos em sua carteira 

apresentam custo médio de oferecer liquidez próximo de zero. Em comparação, carteiras 

menos líquidas acarretam custo médio de R$ 0,0325 (–0,010 – 0,0315) para cada R$ 1,00 

(um real) transacionado para oferecer liquidez, no primeiro corte (resultados não 

significantes), e R$ 0,0377 (–0,0006 – 0,0371), no segundo corte. Os resultados encontrados 

suportam a hipótese que carteiras ilíquidas possuem maiores custos transacionais e que estes 

custos impactam o resultado do fundo. 

ii. Concentração de portfólio do fundo 

Outra característica analisada foi a concentração do portfólio do fundo. A hipótese 

inicial é a de que fundos com portfólio concentrado têm maiores restrições para distribuir os 

custos motivados por liquidez entre os ativos da carteira, se comparados com fundos bem 

diversificados. A motivação é que os custos atrelados às transações aumentam com o volume 

negociado. 

Fulkerson e Riley (2017) constroem também duas medidas de concentração de 

portfólio utilizando os dados das carteiras dos fundos. A primeira é o Herfindahl-Hirschman 
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index (HHI) dos pesos das posições em ações, e a segunda é o peso total dado às dez maiores 

posições em ações do portfólio (CR10). 

São testados os impactos da concentração do portfólio atribuindo à variável dummy 

na equação (5) o valor de um se a concentração de portfólio de um dado fundo está entre os 

20% maiores valores (mais concentrados) no início do mês t.  

 

Tabela 8. Impacto da Concentração de Portfólios nos Custos de Liquidez 

 HHI CR10 

Variáveis Estimativa Valor-t Estimativa Valor-t 

Transações por Liquidez (𝝀𝟏) 0,0021 0,11 0,0058 0,31 

Transações por Liquidez (𝝀𝟐) -0,0362 -1,85 -0,0412 -2,14 

Transações Discricionárias (𝜹𝟏) 0,0010 0,55 0,0007 0,36 

Transações Discricionárias (𝜹𝟐) 0,0002 0,10 -0,0002 -0,09 

Observações 9.312  9.312  

R² 0,058  0,059  

 

Conforme apresentado na Tabela 7 os fundos com portfólios concentrados 

apresentam custos motivados por liquidez estatisticamente significantes e maiores que os 

custos para toda a amostra. Os resultados indicam valores de R$ 0,0342 (0,0021 – 0,0362) e 

R$ 0,0354 (0,0058 – 0,0412) para as medidas HHI e CR10, respectivamente. Vale ressaltar 

que a concentração dos fundos pode, no entanto, ser motivada por outras características não 

avaliadas neste trabalho, como especialização e estratégia, como é o caso de fundos que 

investem em apenas uma ação, ou em setores específicos. Partindo-se da hipótese que os 

gestores têm capacidade de gerar ganhos em função das informações que possuem e market 

timing (conhecimento capaz de antecipar retornos), espera-se que gestores mais 

especializados tenham maior sucesso em capturar retornos anormais e que choques de fluxo 

motivem transações que divergem da estratégia do gestor. 
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iii. Total de ativos líquidos do fundo 

A terceira característica testada, na avaliação dos custos de liquidez, foi o patrimônio 

sob gestão do fundo. A hipótese base para este estudo é a de que a performance do fundo 

decresce com o aumento no tamanho do fundo. Fundos maiores recebem maiores fluxos de 

captação e resgate forçando o gestor a realizar um maior volume de transações, que conforme 

discutido anteriormente, acarretam em maiores custos.   

São testados os impactos do total de ativos líquidos do fundo atribuindo à variável 

dummy o valor de um caso o fundo encontre-se entre os 20% maiores no início do mês t em 

termos de patrimônio. A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos das regressões.  

 

Tabela 9. Impacto do Patrimônio do Fundo sobre os Custos de Liquidez 

 Patrimônio 

Variáveis Estimativa Valor-t 

Transações por Liquidez (𝝀𝟏) 0,0035 0,19 

Transações por Liquidez (𝝀𝟐) -0,0379 -1,94 

Transações Discricionárias (𝜹𝟏) 0,0007 0,57 

Transações Discricionárias (𝜹𝟐) 0,0033 0,55 

Observações 9.312 9.312 

R² 0,063  

 

Encontra-se, para fundos relativamente grandes, o custo médio de oferecer liquidez 

de R$ 0,0344 (0,0035 – 0,0379), superior aos R$ 0,0035 dos menores fundos e ao custo 

médio para toda a amostra. Os resultados sugerem que existem deseconomias de escala nos 

custos de oferecer liquidez para fundos maiores. Este fato ajuda a explicar a falta de consenso 

da literatura sobre tamanho dos fundos e performance. 
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iv. Prazo de resgate 

Como mencionado anteriormente, uma diferença entre os fundos de ações do 

mercado brasileiro e os fundos de ações norte-americanos utilizados na bibliografia citada é 

o prazo para disponibilização dos recursos pelo fundo após o pedido de resgate. Na amostra 

estudada são encontrados prazos de um a cinco dias úteis para disponibilização, conforme 

mostrado na Tabela 1. Espera-se que fundos que possuem maior prazo de disponibilização 

dos recursos resgatados tenham menores custos transacionais, uma vez que estes fundos 

tentem a transacionar menor volume de ações. São então avaliados os impactos desta variável 

atribuindo o valor de 1 (um) caso o fundo possua prazo de resgate maior que três dias úteis, 

e zero caso contrário.A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos.  

 

Tabela 10. Impacto do Prazo de Resgate sobre os Custos de Liquidez 

 Prazo de Resgate 

Variáveis Estimativa Valor-t 

Transações por Liquidez (𝝀𝟏) 0,0034 0,10 

Transações por Liquidez (𝝀𝟐) -0,0284 -0,82 

Transações Discricionárias (𝜹𝟏) -0,0034 -0,65 

Transações Discricionárias (𝜹𝟐) 0,0048 0,90 

Observações 9.312  

R² 0,086  

 

Os resultados não foram significativos para os fundos com prazo de resgate inferior 

a três. Os fundos com prazo de resgate igual ou superior a três apresentaram custo de oferecer 

liquidez de R$ 0,025 (0,0034 – 0,0284), próximo à média para toda a amostra, o que é de se 

esperar, dado que expressiva parcela dos fundos possui esta característica. Desta forma, não 

é possível afirmar estatisticamente que os custos de liquidez sejam afetados pelo prazo para 

disponibilização do recurso resgatado para a amostra analisada. Uma possível explicação é 

que a diferença de um ou dois dias não seja suficiente para minimizar os custos das transações 

envolvidos para garantir a liquidação da posição. 
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V. Conclusão 

Delegar a gestão de seus investimentos a profissionais qualificados, diversificar o 

portfólio e ainda poder investir e resgatar recursos a qualquer tempo tem um preço. Este 

trabalho procurou averiguar o impacto das captações e resgates no desempenho dos fundos 

e verificar se este custo indireto varia em função de determinadas características. A 

disponibilidade de dados de composição de carteira, compra e venda de ações e captações e 

resgates com periodicidade mensal permitiram estender pesquisas estrangeiras sobre custos 

de liquidez para o mercado brasileiro.  

Utilizando uma amostra de 195 fundos de ações abertos, de 2013 a 2017, foi estimado 

que R$ 1,00 (um real) em transações (compra e venda de ações) motivadas por liquidez, ou 

seja, pela entrada e saída de recursos no fundo, gera, em média, um custo de R$0,02. Como 

largamente abordado por pesquisas anteriores, o retorno, e neste caso o custo de liquidez, 

pode variar muito em função de determinadas características. Neste trabalho, foram 

encontradas diferenças significativas para iliquidez da carteira, concentração do portfólio e 

total de ativos do fundo. Os resultados confirmam as hipóteses iniciais de que fundos que: (i) 

aplicam em ações menos líquidas; ii) mantêm um portfólio mais concentrado, e iii) 

administram quantias maiores de ativos têm custos associados às transações motivadas por 

liquidez maiores que a média. 

O prazo para disponibilização dos recursos resgatados não apresentou relação 

significativa com os custos de oferecer liquidez. Atribui-se este fato à pouca diferença de 

prazo entre os fundos na amostra analisada. Outra hipótese levantada é a de que as posições 

em caixa ou equivalentes de caixa que os fundos mantêm para mitigar choques de fluxo é 

suficiente para absorver prazos mais curtos para disponibilização dos recursos resgatados. 

Como resultado, o presente estudo chama atenção para o que pode ser considerado 

um valioso serviço prestado por fundos de investimentos abertos: liquidez. Os resultados 

reportados reforçam a necessidade de refletir os custos indiretos associados a prover liquidez 

na análise de desempenho dos fundos. Diferenças em cortes transversais, levando-se em 

conta outras características dos fundos, e a expansão e categorização da base de dados podem 

ser aprofundadas em futuros estudos.  
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