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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os fundos de investimentos de 
previdência aberta do mercado brasileiro. Particularmente, busca testar se os 
gestores dos fundos de investimentos são capazes de gerar retornos 
extraordinários para os cotistas detentores dos produtos de previdência. No 
contexto da teoria das finanças comportamentais, são revisados os principais 
estudos de avaliação de performance de fundos de investimentos no exterior e 
também estudos aplicados ao mercado brasileiro. É desenvolvida uma proposta 
de avaliação de performance com base na metodologia proposta por Amin e Kat 
(2003), avaliada em conjunto com outros trabalhos realizados para o Brasil. Os 
resultados demonstram que os gestores, na grande maioria, não foram capazes 
de agregar rendimentos extraordinários aos recursos investidos nos fundos de 
investimentos. Entretanto, existem informações públicas que podem ajudar o 
investidor na escolha dos fundos de investimentos. 

Palavras chave: gestão de fundos de investimentos, fundos multimercados, 
finanças comportamentais, previdência privada, retornos extraordinários, 
avaliação de performance de gestão.   



 
 

ABSTRACT 

This thesis has the purpose of analyze the Brazilian market of mutual funds for 
pension products. Particularly, the key test is to answer if asset managers in 
Brazil are able to aggregate extraordinary returns for clients who own these 
products. According to behavior finance theory, the main papers which valuate 
mutual funds’ performance are reviewed in this paper, not only applied for Brazil 
but also for other countries. A proposal of estimating performance is undertaken 
based on the methodology defined by Amin & Kat (2003), which is considered 
together with other studies applied for Brazil. Results demonstrate that asset 
managers, in their majority, are not capable of aggregating abnormal returns to 
client’s investments in pension mutual funds. However, there is public information 
which may support clients to choose the best mutual funds. 

Keywords: asset management, mutual funds, behavior finance, pension plan, 
abnormal returns, performance evaluation.   
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1. INTRODUÇÃO 
 

Enquanto se tem discutida a importância e morosidade da reforma da 

previdência do sistema público brasileiro, a qual envolve também fatores 

políticos do que econômicos, o mercado de previdência privada no Brasil tem 

crescido a dois dígitos nos últimos anos, segundo estudo divulgado em março 

de 2019 da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) e da 

Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

(Abrapp). Os grupos que reúnem as principais empresas do ramo de previdência 

privada aberta e fechada do sistema brasileiro destacam a recente popularização 

dos fundos com estratégias diferenciadas, mais próximas dos investimentos em 

geral. 

A população brasileira está cada vez mais dependente de um sistema 

privado para garantir o padrão de vida após o término do período de laboral. Não 

é comum ao perfil do brasileiro começar a poupar desde cedo, seja através de 

produtos desenvolvidos por seguradoras e entidades de previdência 

complementar ou por qualquer outro tipo de investimento que possa auxiliar na 

renda futura. Ao comparar o Brasil com outros países, destaca-se que os 

recursos alocados no mercado de previdência brasileiro representam apenas 

23% do PIB do Brasil, segundo dados disponíveis pela OCDE, Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse mesmo indicador para outros 

países, como Chile e EUA, representa, respectivamente, 70% e 136% do PIB de 

cada país.  

 Benefício fiscal na declaração de imposto de renda, planejamento 

sucessório e isenção de come-cotas nos fundos previdenciários são atrativos 

comerciais comumente utilizados na venda dos produtos de previdência quando 

comparados a outros produtos de investimentos. Entretanto, destaca-se a 

recente mudança no arcabouço regulatório com a Circular Susep N° 563 e N° 

564, de 24 de dezembro de 2018 e com a Resolução N° 4444 do Conselho 

Monetário Nacional, de 13 de novembro de 2015, sobre os limites e regras que 

os fundos de investimentos estão sujetos como um benefício no que diz respeito 
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a possibilidade de rentabilidades mais atrativas. Apesar de ainda terem 

estratégias mais conservadoras quando comparadas aos fundos de 

investimentos em geral, a maior autonomia na gestão dos fundos previdenciários 

permite que esses produtos se aproximem cada vez mais das estratégias 

adotadas para fundos. 

A incidência de taxa de performance nos fundos de previdência aberta, o 

que não era permitido pelas antigas regras do sistema, é um incentivo para o 

gestor prover uma rentabilidade maior aos clientes. A atual possibilidade de 

permissão de alocação em fundos que incidam taxa de administração viabiliza 

uma estrutura de fundo de fundos que não era permitida pelas regras anteriores 

das entidades de previdência complementar aberta. Por fim, a opção de 

majoração do limite de renda variável para 70% do patrimônio líquido do fundo, 

podendo chegar até a 100% em fundos destinados a proponentes qualificados1, 

e a possibilidade de alocação em fundos estruturados (FIP – Fundo de 

Investimento em Participações, FII – Fundo de Investimento Imobiliário, FIDC – 

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, entre outros) permite que as 

políticas de investimento dos fundos de investimentos sejam desenhadas com 

previsão de alocação em ativos diferente do tradicional títulos públicos federais. 

Essas estruturas tendem a aumentar o risco que os fundos de investimentos 

correm, o que pode ser benéfico se o cliente estiver disposto a correr este risco. 

A Figura 1 demonstra a captação em 2018 do mercado de fundos de 

previdência aberta quando comparado com outros produtos de investimentos. 

Segundo a Fenaprevi, apesar de 2018 ter ocorrido uma queda na captação de 

previdência quando comparado com os dados de 2017, há uma positiva relação 

de crescimento relativo do mercado previdenciário quando comparado com as 

taxas de crescimento de demais produtos de investimentos. 

O objetivo deste trabalho é fazer uma avaliação dos fundos de previdência 

aberta do mercado brasileiro, com foco específico nos fundos classificados como 

 
1 Pessoa física interessada em contratar a cobertura (ou coberturas) ou em aderir ao contrato, 
no caso de contratação sob a forma coletiva, que atenda ao critério estabelecido para investidor 
qualificado, nos termos da Instrução CVM que regulamenta especificamente o assunto. Definição 
instituída pelo Conselho Nacional de Seguros Privados através da Resolução CNSP 349, de 24 
de setembro de 2017. 
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multimercados pela ANBIMA. Mais especificamente, procura-se avaliar se os 

gestores dos fundos de investimentos são capazes de gerar retornos 

extraordinários aos cotistas. Ao longo deste estudo será avaliada se a gestão 

diferenciada dos fundos de investimentos, principalmente dos fundos 

multimercados, foi capaz agregar resultado positivo para os investidores.  

 

 

Figura 1 - Captação dos produtos de investimentos no Brasil em 2018 
Fonte: Relatório Mensal dos Ativos. Fenaprevi – Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 
 

Este trabalho está estruturado em 3 capítulos. O primeiro apresenta a 

revisão da literatura a respeito da pesquisa de finanças comportamentais e os 

principais modelos desenvolvidos para a avaliação de fundos de investimentos, 

incluindo também os fundos de ações. Também são apresentados os resultados 

das análises feitas com fundos de investimento, tanto no mercado americano 

quanto relacionado aos fundos brasileiros, além da evolução da literatura a 

respeito das críticas construtivas e revisões dos modelos propostos. No segundo 

capítulo encontra-se a descrição da base de dados dos fundos de investimentos 

de previdência aberta do mercado brasileira, a qual foi utilizada para a realização 

deste trabalho. No decorrer serão apresentadas diversas análises descritivas, 

assim como figuras e tabelas que caracterizam a base de fundos utilizada neste 

estudo. Também descreve-se a metodologia utilizada para a análise dos 
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principais resultados do objetivo e as relações entre as variáveis utilizadas. Por 

fim, o último capítulo contém os resultados encontrados neste estudo. São 

apresentadas as regressões e as principais conclusões com base na 

metodologia proposta.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

O estudo sobre finanças comportamentais ganhou destaque com a 

publicação do paper Prospect Theory: An Analyis of Decison under Risk (1979) 

por Daniel Kahneman e Amos Tversky, cujo objetivo principal era entender a 

decisão de escolha dos indivíduos entre diferentes investimentos com risco. Até 

então, a teoria de utilidade estava calcada basicamente na hipótese de mercados 

eficientes de Fama (1970), em que o mercado reflete qualquer informação 

relevante e disponível no preço dos ativos, determinando que oportunidades de 

ganhos com variação no preço dos ativos sejam instantaneamente arbitradas 

pelo mercado. 

Sharpe (1964), em Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium 

under Conditions of Risk, desenvolveu o Capital Asset Princing Model (CAPM), 

modelo em que o retorno esperado de um determinado ativo é dado pelo retorno 

livre de risco adicionado pelo prêmio de risco ponderado pelo coeficiente Beta, 

sendo este último um índice que representa a medida de correlação entre o ativo 

em questão e o restante do mercado. 

 𝐸[𝑅 ] = 𝑅 +  𝛽 𝑅 −  𝑅   (1) 
 

Em que 𝐸[𝑅 ] é o retorno esperado do portfólio p, 𝑅  representa o ativo 

livre de risco da economia, 𝛽 é o coeficiente que demonstra a relação dos ativo 

em questão com o restante do mercado e 𝑅 −  𝑅  é o prêmio de risco, calculado 

pela diferença entre o retorno esperado do mercado pela taxa livre de risco da 

economia.  

Jensen (1968), através do retorno explicado pelo CAPM desenvolvido por 

Sharpe, define que a diferença entre o excesso do retorno de um portfólio em 

comparação com o ativo livre de risco da economia pode ser descrita pela 

equação a seguir. Em comparação com o modelo de Sharpe, a inclusão da 

variável α ficou conhecida como Alfa de Jensen, parâmetro que mede o 

percentual de retorno adicional que é devido à capacidade do gestor dos fundos 

de investimentos gerar rendimentos. Jensen avaliou os retornos de 115 fundos 

de investimentos entre 1945 e 1964 e concluiu que poucos gestores foram 



16 
 

hábeis em seletividade, isto é, em avaliar o desempenho dos fundos de 

investimentos comparado a um índice de referência com mesmo nível de risco. 

 Ȓ − 𝑅 =  𝛼 +  𝛽 Ȓ −  𝑅 + ũ   (2) 
 

Em que Ȓ − 𝑅  é o excesso de retorno calculado pela diferença entre o 

retorno do portfólio pelo retorno do ativo livre de risco, 𝛼  é o alfa de Jensen, 

𝛽 Ȓ −  𝑅  é o prêmio de risco ponderado pelo índice de correlação com o 

mercado e ũ  é a medida de erro. 

Sob a ótica da teoria das finanças comportamentais, quando o mercado é 

considerado eficiente, o alfa de Jensen tende a zero e o gestor do fundo de 

investimento não agrega valor na gestão da carteira do fundo. Em outras 

palavras, contratar um gestor é semelhante a alocar os recursos em um índice 

de referência do mercado e mantê-lo na carteira de forma passiva. Malkiel (1995) 

não encontrou alfa positivo ao avaliar fundos americanos no período de 1971 a 

1991. 

Entretanto, o debate a respeito da existência de geração de valor pelos 

gestores de fundos não tem consenso e diferentes autores encontraram 

evidências de que uma gestão ativa pode ser significantemente superior em nível 

de retorno. Como forma de contornar a principal crítica do resultado final da 

análise estar condicionado à escolha do índice de referência utilizado no modelo, 

Grinblatt e Titman (1993) avaliaram 155 fundos de investimentos entre 1974 e 

1984 e concluíram que há evidências de que a habilidade dos gestores pode 

gerar retorno significativamente superior. 

Fama e French (1993) criaram o modelo de três fatores em que, além do 

risco de mercado dos ativos, avaliam a importância em considerar dois novos 

fatores, conforme equação abaixo: 

 𝑅 −  𝑅 =  𝑎 +  𝑏 (𝑅 −  𝑅 ) + 𝑠  𝑆𝑀𝐵 + ℎ 𝐻𝑀𝐿 + 𝑒  (3) 
 

O tamanho da empresa (SMB) é calculado através da média dos retornos 

das empresas pequenas subtraído do retorno médio das empresas grandes e o 

book to market ratio (HML) calculado pela diferença entre a média dos retornos 

das empresas de valor pela média dos retornos das empresas de crescimento. 
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𝑅 −  𝑅  é o excesso de retorno do portfólio em relação ao ativo livre de risco, 

(𝑅 −  𝑅 ) é o prêmio de risco, 𝑏 , 𝑠  𝑒 ℎ  são os coeficientes das variáveis, 𝑎  é 

a constante e 𝑒  é a medida de erro. 

Carhart (1997) adicionou o fator momento ao modelo anterior, 

transformando-o em quatro fatores. Destaca-se três principais pontos do estudo: 

(i) deve-se evitar fundos que performaram negativo consistentemente; (ii) fundos 

com retornos elevados no ano anterior possuem expectativa de ter um retorno 

acima da média no período seguinte; (iii) o custo com as despesas do fundo tem 

impacto significativamente negativo na performance; em números, o turnover da 

carteira reduz a performance em aproximadamente 95 pontos percentuais para 

cada transação de compra e venda de ativos. 

Fama e French (2010) avaliaram se aqueles que tiveram retornos 

anormais foram motivados pelo acaso ou se realmente houve habilidade na 

gestão. Para isso, os autores criaram dez mil simulações bootstrap de fundos de 

gestão ativa com base nos verdadeiros retornos históricos, apenas ajustando o 

alfa para zero. Ao comparar os resultados líquidos dos fundos simulados com os 

fundos reais conclui-se que poucos gestores tiveram habilidade suficiente para 

cobrir os custos do fundo, incluindo a taxa de administração, e gerar retorno 

líquido positivo. Para resultados brutos, a evidência empírica é maior para 

demonstrar a habilidade, seja ela positiva ou negativa, em comparação com a 

sorte. 

Fama e French (2015) propuseram um novo modelo para avaliar o retorno 

considerando, além dos fatores SMB e HML já utilizados nos estudos anteriores 

e descritos na equação 3, considerou-se também a inclusão das variáveis RMW, 

Rentabilidade e CMA, Investimentos. Autores concluíram que este modelo de 5 

fatores tem melhor desempenho que o modelo de 3 fatores de Fama e French 

(1993). Além disso, a variável HML é redundante quando adicionados os outros 

dois novos fatores, visto que o modelo que suprime apenas HML tem estatísticas 

semelhantes ao modelo que contém as 5 variáveis. 

𝑅 −  𝑅 =  𝑎 +  𝑏 (𝑅 − 𝑅 ) + 𝑠  𝑆𝑀𝐵 + ℎ 𝐻𝑀𝐿

+ 𝑟 𝑅𝑀𝑊 + 𝑐 𝐶𝑀𝐴 + 𝑒  

(4) 
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Em que 𝑅 −  𝑅  é o excesso de retorno do portfólio em relação ao ativo 

livre de risco, (𝑅 −  𝑅 ) é o prêmio de risco, 𝑏 , 𝑠 , ℎ , 𝑟  𝑒 𝑐  são os coeficientes 

das variáveis, 𝑎  é a constante e 𝑒  é a medida de erro. 

Por fim, Amin e Kat (2003) avaliaram 77 hedge funds e encontraram que, 

sozinhos, 72 fundos foram ineficientes em retorno. Ao considerar esses fundos 

em uma carteira, 58 tiveram resultados positivos quando combinados com o 

índice S&P500. 

Em relação aos estudos para o mercado de fundos brasileiros, Rochman 

e Eid (2007), ao avaliarem fundos de ações de 1996 a 2006, encontraram 

resultados que corroboram com aqueles encontrados por Carhart (1997), pois 

apenas um pequeno grupo de gestores de fundos conseguiu superar o mercado.  

Castro e Minardi (2009) avaliaram se os gestores dos fundos ativos de 

ações no Brasil tiveram habilidade superior aos fundos passivos utilizando 626 

fundos entre o período de 1996 e 2006. Ao adicionar o fator market timing ao 

modelo proposto por Carhart (1997) concluiu-se que apenas 4,8% dos fundos 

ativos apresentaram alfa significativamente positivo ao utilizar retornos líquidos. 

O número sobe para 10,3% quando se utiliza os retornos brutos dos custos do 

fundo. 

Jordão e Moura (2011) analisaram 1673 fundos brasileiros de 2000 a 2009 

focando a análise em três indicadores: (i) retornos anormais, ou alfa: relacionado 

à habilidade do gestor em obter retornos que não estão explicados pelo risco de 

mercado do fundo; (ii) risco sistemático, ou beta: quanto mais próximo de zero, 

mais eficiente é o gestor em mitigar o risco de mercado; (iii) market timing: avalia 

a capacidade do gestor em prever as oscilações do mercado.  

Malaquias e Eid (2014) avaliaram 107 fundos multimercados brasileiros 

entre janeiro de 2015 a agosto de 2011 e não foram encontradas evidências para 

geração de valor extraordinário aos cotistas quando utilizada a rentabilidade 

líquida. Entretanto, ao utilizar retornos brutos, há evidências de que os gestores 

conseguem gerar valor extraordinário. A principal justificativa para esse 

resultado é que retornos brutos são calculados antes da cobrança de taxas de 

administração e performance. Ao considerar a rentabilidade líquida, o retorno 
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nominal é impactado negativamente pelos custos de manutenção dos fundos de 

investimentos. Adicionalmente, , os autores destacam que há variáveis, como 

experiência do gestor e tamanho do fundo, que são significativamente 

correlacionadas com o desempenho dos fundos de investimentos. 

Borges e Martelanc (2015), ao utilizar a metodologia mais robusta 

apresentada por Fama e French (2010) para o mercado brasileiro, encontraram 

evidências diferente do estudo americano. A proporção de fundos de ações com 

retorno anormal e positivo é maior do que as simulações geradas ao acaso, o 

que leva a crer que o mercado no Brasil seja menos eficiente. 

Por fim, Eid e Martins (2015) replicaram o modelo de 5 fatores de Fama e 

French e encontraram evidências de que os fatores originais utilizados no 

modelo de 1993, sem a presença das variáveis Rentabilidade e Investimentos, 

são os mais importantes para explicar o mercado brasileiro.  
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. BASE DE DADOS 

Os dados dos fundos de investimentos previdenciários foram coletados 

através do sistema Quantum, empresa de tecnologia especializada em finanças 

cuja fonte de dados primária é ANBIMA, Associação Brasileira das Entidades 

dos Mercados Financeiros e de Capitais. 

Foram localizados 1.724 fundos classificados como “Previdência” e 

aderentes à legislação previdenciária no fechamento de dezembro de 2018. Este 

número desconsidera 68 fundos de investimentos que tiveram data de 

encerramento anterior a 2005. Para as estatísticas descritivas abaixo, também 

não foram considerados os fundos destinados a FAPI – Fundo de Aposentadoria 

Programada Individual e também aqueles que contêm apenas recursos de 

benefícios concedidos, isto é, as anuidades pagas aos clientes que contrataram 

renda. 

Devido à estrutura de alocação em fundos pelos gestores, o montante de 

fundos poderia gerar uma dupla contagem. Os fundos másters, aqueles 

destinados a receber alocações de outros fundos de investimentos, foram 

descartados da análise. 

A Tabela 1 mostra a quantidade de fundos por classificação de estratégia 

adotada em dezembro de 2018. Devido à necessidade de anuência de todos os 

clientes por parte do órgão regulador para mudança de estratégia da carteira, 

este estudo simplifica que os fundos mantiveram a mesma classificação durante 

todo o período analisado. 

Classificação Quantidade de Fundos 
Multimercado 972 
Renda Fixa 490 

Balanceados 213 
Data-Alvo 46 

Ações 3 
Tabela 1 - Quantidade de fundos por classificação ANBIMA 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do sistema Quantum 
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O saldo de previdência privada acumulado pelas seguradoras e entidades 

aberta de previdência privada totaliza 801,8 bilhões de reais em dezembro de 

2018. A tabela 2 demonstra o total de reserva por cada estratégia, segundo 

classificação ANBIMA, também em dezembro de 2018.  

Classificação ANBIMA Patrimônio Líquido 
(em %) 

Multimercado 10% 
Renda Fixa 87% 

Balanceados 2% 
Data-Alvo 1% 

Tabela 2 - Percentual do PL dos fundos, por classificação ANBIMA 
Fonte: Relatório Mensal dos Ativos. Fenaprevi – Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 

 

Com o objetivo de não haver dupla contagem dos fundos de 

investimentos, este estudo considera apenas os fundos em que os clientes 

podem fazer alocação diretamente, ou seja, os fundos que são ofertados pelas 

seguradoras e distribuidoras para os participantes dos planos de previdência 

contratarem o produto. Como os fundos de ações precisam, por determinação, 

manter uma quantidade mínima de 67% em ativos de renda variável, a 

quantidade atual de fundos previdenciários classificados como ações é 

insignificante, sendo encontrados apenas fundos másters disponíveis para 

alocação de outros fundos como parte da diversificação da estratégia. Somente 

com a publicação das Circulares Susep Nº 563 e Nº 564, de 24 de dezembro de 

2017, foi possível ofertar fundos de investimentos previdenciários que aloquem 

até 100% de ações. Este é o motivo da Tabela 2 não apresentar fundos 

classificados como ações. 

A Tabela 3 corrobora com a hipótese de que o perfil do participante de um 

plano de previdência no Brasil, apesar de conversador, tem mudado. Sendo 

considerado como recurso de longo prazo, a captação líquida de previdência em 

fundos multimercados tem sido expressiva quando comparada com a tradicional 

renda fixa. Embora cerca de 10% do estoque de patrimônio em previdência 

privada estar alocado em fundos multimercado, a captação líquida dessa 

estratégia representa 62% em 2018. Além de novos recursos serem destinados 

a esta estratégia, também existe um elevado nível de clientes migrando recursos 

que estão em renda fixa para fundos multimercados. 
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Classificação ANBIMA Captação Líquida 
em 2018 (em %) 

Captação 
Líquida em 
2017 (em %) 

Multimercado 62% 34% 
Renda Fixa 33% 64% 

Balanceados 4% 1% 
Data-Alvo 1% 1% 

Tabela 3 - Percentual de captação líquida, por classificação, em 2018 
Fonte: Relatório Mensal dos Ativos. Fenaprevi – Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 

 

Além da migração de recursos para fundos multimercados, fundos dessa 

classificação também tem sido destaque na quantidade de produtos recém-

criados pelas seguradoras e entidades aberta de previdência privada. A tabela 4 

demonstra que mais de 81% dos novos fundos de investimentos de previdência 

criados em 2018 foram classificados com estratégia multimercados.  

Classificação 
ANBIMA 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Multimercado 4 10 22 35 32 48 60 
Renda Fixa 7 13 10 8 12 22 20 

Balanceados 5 3 22 12 11 9 9 
Data-Alvo 3 1 9 15 0 10 0 

Ações 0 0 0 0 0 0 0 
 

Classificação 
ANBIMA 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Multimercado 76 108 79 103 102 114 154 
Renda Fixa 37 42 37 46 32 56 30 

Balanceados 23 6 8 6 1 5 2 
Data-Alvo 0 6 0 0 0 2 0 

Ações 0 0 0 0 0 0 3 
Tabela 4 - Quantidade de fundos iniciados por classificação ANBIMA, ano a ano 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do sistema Quantum 

 

Os fundos de ações, por regras regulatórias vigentes até 2017, não 

eramofertados diretamente aos clientes de previdência e só eram acessados 

parcialmente através de fundos de investimento em cotas. Apenas um 

percentual máximo de 49% em renda variável era permitido pela Susep, órgão 

regulador do mercado. Foi apenas em 2018 que fundos com maior percentual 
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em renda variável começaram a ser ofertados diretamente aos participantes dos 

planos de previdência. 

A Tabela 5 divide a quantidade de fundos de investimentos pelo valor da 

taxa de administração, informada em percentual ao ano, cobrada como forma de 

remuneração aos prestadores de serviço. Vale ressaltar que a remuneração do 

distribuidor do plano previdenciário, assim como da seguradora por trás do 

produto, também é obtida através dessa mesma taxa. 

Classificação 
ANBIMA 

Menor que 
0,7% a.a. 

De 0,71% a.a. 
até 1,25% a.a. 

De 1,26% a.a. 
até 2,49% a.a. 

Maior que 
2,5% a.a. 

Multimercado 62% 17% 17% 4% 
Renda Fixa 30% 38% 23% 9% 

Balanceados 5% 20% 53% 22% 
Data-Alvo 0% 7% 57% 36% 

Tabela 5 - Percentual de fundos por faixa de taxa de administração (% ao ano) 
Fonte: Relatório Mensal dos Ativos. Fenaprevi – Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 

 

Pode parecer contraditório o fato dos fundos de investimentos 

multimercados estarem em faixas de taxa de administração mais baixas do que 

os fundos tradicionais de renda fixa. Essa explicação pode ser dada por dois 

fatos: i) fundos destinados a clientes private são geralmente classificados como 

multimercados e, pelo perfil do cliente, possuem taxas de administração 

inferiores; ii) os fundos criados no passado possuem taxa de administração mais 

elevada e, nesta época, era mais comum encontrar fundos renda fixa. Com um 

mercado mais competitivo, os fundos recentes passaram a ter a taxa de 

administração reduzida. 

A Tabela 6 demonstra a quantidade de fundos de investimento por faixa 

de patrimônio líquido no fechamento de 2018. O objetivo desta análise é avaliar 

se fundos com patrimônio mais elevado tendem a possuir uma rentabilidade 

maior ou menor do que fundos com baixo patrimônio.  
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Faixa de Patrimônio Líquido 
(em milhões) 

Quantidade de Fundos 

Até 10mm 156 
De 10mm a 20mm 225 
De 20mm a 30mm 176 
De 30mm a 40mm 132 
De 40mm a 50mm 68 
De 50mm a 75mm 130 
De 75mm a 100mm 61 

De 100mm a 150mm 84 
De 150mm a 200mm 58 
De 200mm a 500mm 123 

De 500mm a 1.000mm 59 
De 1.000mm a 10.000mm 89 

De 10.000mm a 100.000mm 19 
Liquidados e Incorporados 344 

Tabela 6 - Quantidade de fundos por faixa de PL 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do sistema Quantum 
 

 

3.2. METODOLOGIA 

A metodologia adotada neste trabalho para avaliar a competência dos 

gestores de fundos de previdência segue a proposta de Amin a Kat (2003), uma 

alternativa que não é necessária a assunção de hipótese sobre a normalidade 

dos retornos dos fundos de investimentos, o que ocorre com outras medidas 

mais tradicionais. Esse estudo tem como objetivo avaliar se os gestores dos 

fundos de investimentos conseguem gerar retornos extraordinários. Foi utilizada 

a técnica de bootstrap para criação de intervalos de confiança de 95%. 

Essa avaliação consiste em: (i) criar uma payoff function que alinha os 

retornos diários de cada fundo com os payoffs criados a partir de um índice bem 

diversificado; (ii) precificação da função a partir da simulação de novos payoffs 

para o índice bem diversificado a partir da geração de 20.000 novos retornos. Se 

o valor final gerado pelo fundo, ao ser descontado do valor inicial, for positivo, 

conclui-se que o gestor gerou retornos anormais para o fundo. Caso contrário, o 

índice bem diversificado, neste estudo foi utilizado o Ibovespa, teria retorno 

melhor do que o fundo avaliado. 

Suppose that the fund distribution told us there was a 10% probability 

of receiving a payoff lower than 100. We would then look up in the index 
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distribution to find at which index value X there was a 90% probability 

of finding an index value higher than X. If we found X=95, the payoff 

function would be constructed such that when the index ended at 95 

the payoff would be 100. Next, we would do the same for a probability 

of 20%. If the fund distribution told us there was a 20% probability of 

receiving a payoff lower than 110 and the index distribution said there 

was a 80% probability of finding an index value higher than 100, the 

payoff function would be constructed such that when the index ended 

at 100 the payoff would be 110. This procedure is repeated until get to 

100%. (AMIN & KAT, 2003, p. 257)  

Para a realização do estudo proposto, dentro os fundos descritos no item 

anterior, foram considerados todos os fundos de investimentos que tiveram 

retorno entre o período de janeiro de 2014 até dezembro de 2018, totalizando 

692 fundos de investimentos. Entende-se que essa sub amostra é representativa 

da base total de fundos, contendo fundos com taxas de administrações variadas, 

diferentes classificações ANBIMA, diversos tamanhos de patrimônio líquido, 

gestoras ligadas a bancos e instituições de gestão de recursos independentes. 

A tabela 7 contém a classificação dos 692 fundos avaliados de acordo com a 

classificação ANBIMA. 

Classificação ANBIMA Quantidade de Fundos 
Multimercado 225 
Renda Fixa 257 

Balanceados 170 
Data-Alvo 39 

Ações 1 
Tabela 7 - Quantidade de fundos avaliados, por classificação ANBIMA 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do sistema Quantum 

 

Esta seleção pode apresentar o viés de sobrevivência, visto que foram 

selecionados os fundos que possuíam histórico de informações no período 

completo analisado. Entretanto, mesmo assim, entende-se que o resultado final 

possui consistência, pois, cerca de 80% dos fundos encerrados são exclusivos, 

destinados a um grupo restrito de investidores, como famílias ou empresas. Os 

fundos mútuos destinados a investidores em geral somente são encerrados se 

todos os clientes optarem pelo resgate ou transferência para outro fundo de 

investimento. 
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O período escolhido de cinco anos contempla momentos de incerteza, 

revisão regulatória do mercado de previdência aberta e a evolução do perfil de 

risco do investidor, aceitando investimentos mais arriscados em decorrência do 

cenário econômico. Para o estudo, foi considerado como período de crise os 

dados de janeiro de 2015 ao final de 2016 pelo motivo de que o PIB real 

trimestral, divulgado pelo IBGE, foi negativo nesse período. 

Neste trabalho foram feitas análises considerando a rentabilidade líquida, 

aquela que é auferida diretamente pelo cliente, e também considerando a 

rentabilidade bruta, ainda sem considerar a incidência do custo de manutenção 

dos fundos de investimentos. Os retornos líquidos diários dos fundos foram 

calculados por retorno simples, conforme equação (5): 

𝑅𝑙 , =
𝐶𝑜𝑡𝑎 ,

𝐶𝑜𝑡𝑎 ,
− 1 

(5) 

em que Rl é o retorno líquido do fundo i no período t, calculado pela variação do 

valor da cota do fundo i no fechamento do dia t pelo valor da cota do fundo i no 

fechamento do dia t-1. 

 Os retornos brutos foram calculados a partir do retorno líquido, conforme 

equação (6): 

𝑅𝑏 , = 𝑅𝑙 , + (1 + 𝑇𝐴𝐹) / − 1 (6) 

em que Rb é o retorno bruto do fundo i no período t, Rl é o retorno líquido do 

mesmo fundo i no período t, conforme demonstrado na equação 1, e TAF é a 

taxa de administração anual do fundo mais recente disponível no regulamento. 

Esta simplificação ocorre pelo fato de que as taxas de administração não podem 

ser alteradas com frequência, sendo necessária a anuência de todos os clientes 

do fundo de investimento para tal. Essa situação se difere de fundos de 

investimentos não previdenciários que, ao ser convocada uma assembleia de 

cotistas, é possível  deliberar sobre a majoração da taxa de administração. 

 O objetivo de fazer as análises de forma análoga para retornos brutos e 

líquidos é considerar o impacto da taxa de administração no retorno do fundo. A 

existência de ganhos anormais, quando considerada apenas a rentabilidade 

bruta, significa que todo o esforço da gestão em prover um alfa positivo é 
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compensado pelo custo de manutenção do fundo de investimento e a 

remuneração do próprio gestor. 

A taxa de performance é cobrada como forma de remuneração adicional 

ao gestor do fundo quando a rentabilidade supera um benchmark definido. A 

regulação da Susep passou a permitir a incidência dessa taxa apenas ao final 

de 2017 para os fundos previdenciários. Na base de dados inicialmente avaliada, 

apenas 1 fundo lançado em 2017 e 19 fundos iniciados em 2018 possuem essa 

taxa, o que representa menos de 1% da amostra. Por isso, essa despesa não foi 

considerada no cálculo de retorno bruto, nem como informação pública 

disponível para avaliação da hipótese de eficiência de mercado. 

Assim como no estudo de Malaquias & Eid, 2014, foi considerada a taxa 

Selic como o ativo livre de risco da economia brasileira. Entende-se que essa 

variável é melhor definição de risk free pois é a taxa básica de juros da economia 

e é a base para a remuneração do Estado Federal, ente com menor risco no 

mercado doméstico.  

3.3. VARIÁVEIS 

A teoria de mercado eficiente, definida por Fama (1970), abrange três 

tipos de definição de eficiência: (i) fraca: os preços refletem todas as informações 

contidas nos dados passados; (ii) semiforte: preços ajustam instantaneamente 

para refletir as informações publicamente disponíveis; e (iii) forte: preços refletem 

inclusive as informações não públicas, ou seja, aquelas que envolvem 

conhecimento privilegiado por parte de algum investidor. 

Se houver relação significativa entre as variáveis descritas neste item, as 

quais são consideradas públicas e disponíveis para todos os investidores, há 

indício contrário à hipótese de mercados eficientes, ao menos na hipótese 

semiforte. Ou seja, os investidores são capazes de escolher os fundos de 

investimentos com as informações públicas disponíveis a todos os demais 

investidores, o que já deveria impactar o preço dos ativos. 

As seguintes variáveis independentes e públicas foram utilizadas nesse 

modelo:  
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 AK 

A variável AK é o resultado final do teste proposto por Amin e Kat (2003), 

cuja metodologia e cálculo foi definido no item anterior. Foi criada uma payoff 

function que combina os retornos dos fundos de investimentos com a criação de 

retornos aleatórios gerados a partir do Ibovespa. Quando o valor final da 

simulação de retorno, subtraído  do valor inicial, for positivo, considera-se o fundo 

teve retorno anormal. Em caso de resultado negativo, o índice bem diversificado 

obteve retorno melhor do que o fundo avaliado. 

 Taxa de administração 

Dentre os fundos analisados nesse estudo, os recém-lançados 

multimercados previdenciários possuem taxa de administração superior aos 

atuais produtos de renda fixa. Isso significa que os gestores precisam ser 

superiores em rentabilidade a fim de compensar a taxa de administração 

elevada. Pressupõe que uma taxa de administração elevada pode sinalizar uma 

habilidade superior do gestor. Entretanto, em estudo realizado por Golec (1996), 

os fundos que possuem taxas de administração inferiores têm performance 

relativamente melhores do que os fundos com custos mais elevados.  

O referencial teórico da taxa de administração dos fundos de 

investimentos aponta uma assimetria de informação na definição dos valores 

cobrados pelos fundos de investimentos. Apesar do esperado ser que os 

produtos mais sofisticados cobram uma taxa de administração maior pela 

complexidade da gestão, essa situação possibilita um conflito de interesse entre 

os agentes que selecionam os produtos mais adequados. Assim como apontado 

por Malaquias e Eid (2013), espera-se uma relação negativa entre o percentual 

da taxa de administração e a performance dos fundos de investimentos. 

Para essa variável, foi utilizado o valor divulgado da taxa de administração 

de cada fundo de investimento. A informação é pública no regulamento de todos 

os fundos, disponíveis abertamente no site da CVM – Comissão de Valores 

Mobiliários. Neste estudo, foi utilizada a informação disponível no sistema 

Quantum, ferramenta de tecnologia que consolida as informações de fundos do 

mercado. 
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 Tamanho (Patrimônio Líquido) 

A diluição dos custos fixos dos fundos de investimentos e economias de 

escala quando há um maior poder de barganha para negociar os ativos que 

compõem a carteira dos fundos, quando avaliados fundos de elevado patrimônio 

líquido, são argumentos que podem justificar uma performance superior quando 

comparado com fundos de tamanho pequeno. Castro & Minardi (2009) 

apresentaram evidências de que fundos maiores em patrimônio apresentem 

performance superior em relação aos fundos menores. 

Em contrapartida, pode-se justificar que exista um tamanho ótimo para os 

fundos de investimentos, sendo que, ao ser atingido, entra-se em deseconomia 

de escala. Muitos gestores de fundos multimercados e ações definem uma 

capacidade máxima de recursos para o fundo, visto que, ao atingir esse limite, 

podem prejudicar a rentabilidade por não encontrar mais ativos líquidos que 

entregam o mesmo retorno. Chen et. al (2004), ao avaliar o mercado americano 

entre 1962 e 1999, mostra que o desempenho do fundo de investimento reduz 

quanto maior o patrimônio do fundo. Essa situação ocorre principalmente para 

fundos que possuem liquidez de ativos para alocação, por exemplo, fundos 

small-cap, conforme apontado por Perold e Salomon (1991). 

Como este estudo considerando tanto os fundos tradicionais de renda 

fixa, quanto também os fundos de investimentos multimercados, espera-se uma 

relação entre a variável e a performance do fundo, seja positiva ou negativa. Foi 

utilizado o logaritmo neperiano do patrimônio líquido de cada fundo de 

investimento como a medida pública e observável para definir essa variável. O 

motivo de ser utilizado o logaritmo tem como principal objetivo não gerar 

problemas de escala nos coeficientes da variável. 

 Experiência do gestor 

Apesar de Kempf et al (2017) apontarem que os gestores performam 

melhor em indústrias que já possuem experiência e que, quando adquirem mais 

experiência, conseguem gerar retornos anormais na escolha das ações dos 

fundos de investimentos, pressupõe que gestores com menor experiência 

tendem a arriscar mais no mercado de investimentos, visto que ainda não 
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possuem uma reputação conhecida. Já os gestores com maior experiência no 

mercado, com receio de causar impactos negativos em sua carreira, costumam 

tomar menos risco em suas decisões de investimentos, sendo mais avessos ao 

risco do que aqueles que estão no mercado há pouco tempo. 

Golec (1996) encontra evidências de que os investidores podem esperar 

melhores retornos de fundos geridos por gestores mais jovens. Li, Zhang e Zhao 

(2011) encontraram evidências de que os gestores com maior nota em testes de 

aptidão tendem a tomar menos riscos e que os fluxos de movimentações nesses 

fundos não têm impacto negativo na performance futura. 

A proxy escolhida para avaliar essa variável é o período em que o fundo 

de investimento está disponível para receber alocação. É comum que os clientes 

escolham os fundos de investimentos para alocação com base no histórico de 

rentabilidade dos fundos de investimentos, independentes da pessoa física que 

gerem os fundos. Quanto maior o histórico de rentabilidade do fundo, entende-

se que mais informação exista para o cliente fazer sua decisão de investimento. 

Assim como na variável descrita anteriormente, é utilizado o logaritmo neperiano 

do período de existência do fundo para medir essa relação. É esperada uma 

relação negativa entre a variável e o retorno do fundo de investimento. 

Em períodos de turbulência no mercado financeiro, fundos de 

investimentos que assumem mais risco, como os fundos multimercados, sofrem 

mais resgates dos cotistas, visto que o perfil do investidor tradicional é não 

aceitar perdas, mesmo que seja necessário realizar um prejuízo. Além disso, o 

mercado fica mais restrito e com liquidez baixa, fazendo com que os gestores de 

fundos sofisticados acabem tendo que operar ativos mais tradicionais, tornando 

os fundos mais parecidos àqueles de renda fixa.  

A hipótese nula (H0) a ser testada neste modelo é de que as informações 

públicas a respeito das variáveis descritas acima, por não serem úteis para a 

seleção dos melhores fundos, não são suficientes para a obtenção de retornos 

extraordinários. A hipótese alternativa (H1) é que as informações públicas são 

importantes para a geração de retornos anormais pelos gestores. A significância 

nos estimadores dessas variáveis está em linha com a hipótese alternativa. 
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A equação 7 contém o modelo da regressão adotado para este trabalho. 

O objetivo é avaliar se as informações públicas e disponíveis são representativas 

para a obtenção de retornos extraordinários para os investidores dos fundos de 

investimentos. Assim, testa-se a hipótese de mercados eficientes dos fundos 

previdenciários brasileiros. 

𝐴𝐾 = 𝐵 + 𝐵 𝑇𝐴𝐹 +  𝐵 ln (𝑃𝐿) + 𝐵 ln (𝐸𝑥𝑝) +  𝑒 (7) 

em que 𝐴𝐾  é o resultado do teste de Amin e Kat para o fundo i; 𝑇𝐴𝐹  é a taxa de 

administração do fundo de investimento para o fundo i; ln (𝑃𝐿)  é o logaritmo 

niperiano do fundo i; ln (𝐸𝑥𝑝)  representa o logaritmo neperiano, em dias, da 

existência do fundo i até final de 2018 e 𝑒 o erro da regressão. 

 

 

 



32 
 

4. RESULTADOS 
 

O primeiro resultado do estudo está consolidado na tabela 8, em que 

demonstra o resultado da variável AK, conforme metodologia proposta por Amin 

e Kat (2003) e definida no capítulo anterior. Ao avaliar os retornos líquidos diários 

dos 692 fundos de investimentos de previdência, encontrou-se que nenhum 

fundo teve retorno positivo e significativo quando comparados com uma carteira 

teórica e bem diversificada. Apenas 26% dos fundos tiveram resultado positivo, 

mas não significativo a um nível de 95% de confiança. Esse resultado está em 

linha com a hipótese de mercados eficientes proposta por Fama (1970), visto 

que os fundos de investimentos de previdência não tiveram retorno positivo e 

significativo. 

Legenda 
Quantidade 
de Fundos 

Representatividade 
(%) 

Significativamente negativo 190 27% 
Negativo, mas não significativo 322 47% 
Positivo, mas não significativo 180 26% 
Significativamente positivo 0 0% 

Tabela 8 - Avaliação do retorno líquido no período total 
Fonte: Elaboração própria 

 

 O mesmo teste aplicado acima, mas considerando os retornos brutos dos 

fundos de investimentos também estão em linha com a hipótese de mercados 

eficientes, pois também não foi encontrada evidência de que os gestores dos 

fundos de previdência conseguiram gerar retorno anormal, positivo e 

significante. Esse resultado é contrário ao encontrado Malaquias e Eid (2014), 

em que apesar da performance líquida não ser estatisticamente superior a zero, 

para a performance bruta não houve evidências de valores inferiores a zero. Ou 

seja, conclui-se que, para os fundos de previdência, mesmo considerando o 

retorno bruto da taxa de administração, o gestor não foi capaz de gerar retornos 

consistentes ao cotista. 

 Quando avaliado o mesmo teste apenas com amostras no período de 

crise, encontra-se um resultado similar ao estudo de Malaquias e Eid (2014), em 

que, ao considerar retornos brutos, há evidências de que poucos fundos de 
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investimentos tiveram retorno positivo e significante. Ao avaliar os retornos 

líquidos, percebe-se que a taxa de administração cobrada pelo fundo de 

investimento consome o resultado positivo gerado por uma gestão 

especializada. Quando avaliado o período exclusivamente de dados fora do que 

foi definido por crise, os resultados são próximos ao encontrado no período total 

da análise. 

Adicionalmente, foi realizado um teste de diferença entre médias para o 

período crise e o período não crise. Encontra-se evidências de que a maioria dos 

fundos de investimentos tiveram retornos positivos e significativamente maiores 

em períodos de não crise do que no período de crise. Esse resultado é esperado 

pelo fato de que, principalmente em 2015, o retorno dos principais benchmarks 

do mercado foi inferior que 2017, por exemplo. 

O segundo resultado importante encontrado é quando ocorre a divisão por 

classificação ANBIMA dos fundos previdenciários, principalmente entre a classe 

renda fixa e multimercado. A tabela 9 demonstra esse resultado para o período 

total da análise utilizando os retornos líquidos. Apesar dos retornos não serem 

significativamente positivos, destaca-se que a classe de renda fixa, aquela que 

contém os produtos mais tradicionais e antigos do mercado previdenciário, tem 

uma população de 60% dos fundos com resultado estatisticamente negativo. Os 

fundos multimercados, que concentram a segunda maior quantidade de fundos, 

possuem um resultado de apenas 12% dos fundos de investimentos 

significativamente negativos.  

Fundos Renda Fixa 

Legenda 
Quantidade 
de Fundos 

Representatividade 
(%) 

Significativamente negativo 155 60% 
Negativo, mas não significativo 58 23% 
Positivo, mas não significativo 44 17% 
Significativamente positivo 0 0% 
TOTAL 257 100% 

 
Fundos Multimercados 

Legenda 
Quantidade 
de Fundos 

Representatividade 
(%) 

Significativamente negativo 28 12% 
Negativo, mas não significativo 99 44% 
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Positivo, mas não significativo 98 44% 
Significativamente positivo 0 0% 
TOTAL 225 100% 
   

Fundos Balanceados 

Legenda 
Quantidade 
de Fundos 

Representatividade 
(%) 

Significativamente negativo 6 4% 
Negativo, mas não significativo 144 85% 
Positivo, mas não significativo 20 12% 
Significativamente positivo 0 0% 
TOTAL 170 100% 
   

Fundos Data-Alvo 

Legenda 
Quantidade 
de Fundos 

Representatividade 
(%) 

Significativamente negativo 1 3% 
Negativo, mas não significativo 21 54% 
Positivo, mas não significativo 17 44% 
Significativamente positivo 0 0% 
TOTAL 39 100% 

Tabela 9 - Avaliação do retorno líquido no período total, por classificação 
Fonte: Elaboração própria 

 

A tabela 10 demonstra o resultado da regressão informada na equação 7. 

Verifica-se que as variáveis taxa de administração e experiência do gestor são 

significativas e possuem relação negativa com o retorno dos fundos de 

investimentos pela medida proposta de Amin & Kat (2003).  

Variável coef std err T P>|t| [0,025 0,975] 
TAF -0,0031 0,00 -11,44 0 -0,0004 -0,003 

ln(Exp) -13,8 * 4,83 * -2,852 0,004 -23,3 * -4,29 * 
ln(PL) -0,461 * 0,9,49 * -0,485 0,628 -2,32 * 1,40 * 

Constante 100 * 40,8 * 3,414 0,001 59,2 * 0 
* Resultados multiplicados por 1 milhão (x1.000.000) 

Tabela 10 - Resultado Regressão (7) 
Fonte: Elaboração própria 

 Ou seja, os fundos geridos por gestores com mais experiência tiveram 

retornos inferiores, assim como os fundos com taxa de administração maiores, 

confirmando a relação esperada para essas variáveis, conforme explicado no 

capítulo anterior. A variável que representa o patrimônio líquido do fundo de 
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investimento teve um coeficiente negativo. Entretanto, não tem resultado 

significativo para a conclusão deste estudo. Dado que as informações de taxa 

de administração e histórico do fundo de investimentos são públicas e facilmente 

encontradas na internet, o resultado demonstra que existem informações 

públicas que podem ser relevantes para que o cotista dos fundos escolha os 

produtos e obtenha retornos melhores e o mercado brasileiro de fundos 

previdenciários não segue a hipótese de mercados eficientes na ótica semi-forte. 

 A tabela 11 resume o resultado encontrado no modelo econométrico com 

a literatura apresentada no item 3.3. Apesar de parecer contraditório, a 

experiência do gestor, medida pelo tempo do fundo de investimento, possui uma 

relação inversa com a melhor rentabilidade dos fundos de investimentos. 

Adicionalmente, pode-se associar o fato da variável Patrimônio Líquido não ser 

significativa devido ao fato da amostra conter fundos de investimentos de 

diversas classes, desde renda fixa a multimercado e ações. 

Variável Relação esperada Relação encontrada Significância 

TAF Negativa Negativa Sim 

ln(Exp) Negativa Negativa Sim 

ln(PL) Negativa ou Positiva Negativa Não 
Tabela 11 - Avaliação dos resultados encontrados 
Fonte: Elaboração própria 
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5. CONCLUSÃO 
 

 Este trabalho foi desenvolvido com o propósito de avaliar exclusivamente 

os fundos de investimentos do mercado de previdência aberta no Brasil. Diversos 

estudos já foram publicados em relação aos fundos de investimentos de 

estratégia geral, aqueles que são comumente chamados de fundos 555, em 

referência ao número da legislação de que trata esses fundos de investimentos 

pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Apesar de existirem diferentes 

metodologias propostas para a avaliação dos resultados, entende-se que o 

modelo proposto é uma boa análise da avaliação da hipótese de mercados 

eficientes para os fundos do mercado brasileiro.  

O primeiro resultado encontrado, ao avaliar se os gestores são capazes 

de gerar valores extraordinários aos seus clientes, foi negativo com base na 

metodologia proposta por Amin e Kat (2003). Esse resultado está em linha com 

a hipótese de que o mercado está maduro suficiente para o gestor conseguir 

extrair retornos anormais aos seus cotistas. Ou seja, apesar da recente 

popularização dos fundos multimercados e da constante divulgação desses 

produtos no mercado previdenciário, principalmente pelos novos processos de 

distribuição por plataformas, os retornos gerados por esses fundos de 

investimentos não possuem fundamentos que justifiquem um aumento 

expressivo desses produtos. Entretanto, quando comparado relativamente com 

os fundos de renda fixa, pode haver justificativa para que os fundos 

multimercados sejam mais divulgados por retornos nominais mais elevados. 

É possível argumentar esse resultado com base em duas hipóteses. A 

primeira é relacionada ao fato dos fundos de investimentos mais antigos e, por 

isso, aqueles que possuem histórico suficiente para pertencerem à amostra 

desse estudo, possuem uma taxa de administração mais elevada. O mercado 

previdenciário foi concentrado em produtos de bancos de varejo, em que as 

taxas de administração eram demasiadamente altas para estratégias simples. 

As elevadas taxas de juros do Brasil há anos atrás não requeriam que os ativos 

investidos dos fundos fossem demasiadamente sofisticados. Os fechamentos e 

aberturas da taxa de juros ocorridos em diversos momentos do período 

analisado fizeram com que as rentabilidades fossem positivas ou negativas 
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apenas com efeito de marcação dos ativos a valor de mercado. A recente 

redução dos níveis de juros chegando a patamares mínimos históricos aumenta 

o trabalho da gestão em tentar prover a melhor rentabilidade, sendo comum  ter 

uma maior diversificação de ativos para a carteira. 

Quando comparado com os fundos de investimentos não previdenciários, 

um fator importante é que a taxa de administração do fundo de previdência 

precisa remunerar um player a mais do que os demais fundos, que é a sociedade 

seguradora ou entidade aberta de previdência complementar, único órgão que 

pode vender produtos com risco atuarial. Ou seja, o custo para estruturação de 

um fundo de previdência é mais elevado do que um outro fundo de investimento. 

Dado que as opções de alocação são as mesmas, as rentabilidades líquidas 

desses fundos de investimentos são impactadas mais negativamente. 

O segundo ponto diz respeito ao recente aumento da concorrência desses 

produtos. Conforme apontado no item de base de dados, os novos fundos de 

investimentos de estratégia multimercado se popularizaram recentemente, 

principalmente aqueles geridos por grandes boutiques de gestão de recursos 

após as flexibilizações dos órgãos regulares em relação às estratégias de 

investimentos e limites de alocação. Anos atrás, a concentração de fundos de 

previdência era simplesmente ofertar produtos de renda fixa, o que contradiz a 

essência da proposta de um produto de longevidade. O mercado se tornando 

mais acirrado em elaboração e gestão de produtos previdenciários é um fator 

positivo para os clientes. Entretanto, apesar desse benefício já poder ser sentido 

atualmente, os dados históricos utilizados para esse estudo ainda não refletem 

esse novo patamar de competição entre bancos e gestoras de recursos.  

Entretanto, considerando a regressão proposta, há evidências para 

argumentar que existem informações públicas e disponíveis aos investidores que 

podem ser utilizadas para a escolha dos melhores fundos de investimentos. 

Nesse sentido, a hipótese de mercados eficientes, aplicada ao mercado de 

fundos previdenciários, não seria válida para o mercado brasileiro na hipótese 

semiforte. Apesar dos gestores não conseguirem gerar retornos anormais, os 

clientes podem aproveitar de informações públicas e disponíveis, como taxa de 

administração e tempo de existência do fundo de investimento, para acessar 
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melhores produtos de investimentos. Como sugestão para estudos posteriores 

é proposta a reavaliação desse mesmo modelo quando os novos fundos de 

investimentos de previdência de estratégias mais sofisticadas e geridos pelas 

renomadas gestoras de recursos possuírem uma amostra de dados maior. Além 

da possibilidade de se considerar mais variáveis explicativas. 
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