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RESUMO 

Utilizando-se de uma amostra de movimentações diárias de fundos de investimento em ações, 

multimercados e renda fixa no Brasil, por meio de uma metodologia baseada na direção das 

captações líquidas de um grande número de fundos de investimento, agregados em grupos de 

investidores de acordo com o porte médio de seu investimento (ricos e pobres), foi encontrada 

forte evidência da ocorrência de efeito manada de forma heterogênea entre diferentes grupos 

de investidores, sendo que a intensidade do efeito manada varia de acordo com o porte do 

investidor, tipo de fundo e com a época. Também foi testado um viés de heurística: a 

ancoragem de preço, que supõe que após uma nova máxima ou mínima histórica nos preços 

das ações, haverá uma movimentação anormal de investidores, que acreditam ser este evento 

um indicador sobre os preços futuros. Encontrou-se evidência de que este fenômeno ocorre 

em diferentes tipos de fundos de investimento, não apenas os fundos de investimento em 

ações, e que tem maior impacto quando há uma nova mínima do que quando há uma cotação 

recorde no índice Ibovespa. Entretanto, o poder de explicação deste viés sobre o efeito 

manada é pequeno, e há uma série de variáveis ainda não exploradas que têm maior poder de 

explicação sobre o efeito manada. Desta maneira, este estudo encontrou evidências de que os 

pressupostos de finanças comportamentais de que a informação e as expectativas dos 

investidores não são homogêneas, e que os investidores são influenciáveis pelas decisões de 

outros investidores, estão corretos, mas que há fraca evidência que o viés de heurística de 

ancoragem de preço tenha papel relevante no comportamento dos investidores. 

 

Palavras-chave: fundos de investimento; finanças comportamentais; efeito manada. 



ABSTRACT 

Using daily flow data on stock, hedge and fixed income funds in Brazil, aggregated by 

average investor’s size (riches and poors), and by means of a flow direction based 

methodology, there is strong evidence of herding in a heterogeneous distribution within 

different groups of investors. The intensity of the herding behavior varies according to the 

investor size, kind of fund and over time. Furthermore, an heuristic-driven bias was tested: 

anchoring. It is based on the popular assumption within chart analysts that new highs and 

lows on the stock market have a meaning over the future prices. In this study, we found 

evidence that the event of a new high or low on the stock market index Ibovespa has some 

explain power over the herding measure on all kinds of funds, not only stock funds, and the 

impact of a new low is stronger than the impact of a new high. Although that effect exists, its 

explaining power is very low, and this paper’s statistical results suggest that there are other 

factors, not addressed, that have much more explaining power over the herding behavior of 

fund investors. In conclusion, this study suggests that three of four behavioral finance 

assumptions tested are true: the expectations and the information on the financial markets are 

not homogeneous, and the investors don’t make decisions based purely on maximizing their 

expected utility, but also imitate other investors. The fourth behavioral finance assumption 

tested, heuristic-driven bias, wasn’t denied, but has shown very small, if any, relevance on the 

herding behavior. 

 

Keywords: mutual funds; behavioral finance; herding effect. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As diversas crises nos mercados financeiros, como a recente crise do subprime, têm gerado 

grandes flutuações e prejuízos nos mercados financeiros globais, além de impactarem as 

economias de todo o mundo. Nesses momentos questiona-se a eficiência dos mercados e, 

consequentemente, os modelos de precificação de ativos baseados no pressuposto de 

eficiência de mercado. O relativamente novo ramo de finanças comportamentais busca lançar 

luz sobre as falhas empíricas destes pressupostos e seu impacto nos mercados de capitais. 

Além disso, o crescente volume de recursos investidos em fundos de investimento no Brasil, 

inclusive em fundos de aplicação em ações, leva a uma preocupação: se houver uma 

debandada de fundos de ações, ou seja, um movimento generalizado (efeito manada) de  

cotistas, a pressão de venda de ativos pode levar a desequilíbrios?  

Sendo uma linha relativamente nova em finanças, há hoje amplo debate sobre a validade dos 

postulados de finanças comportamentais, bem como sua ocorrência nos diferentes mercados 

financeiros ao redor do mundo. Há diversos estudos empíricos sobre o assunto ao redor do 

mundo, e poucos estudos no Brasil, os quais ainda não chegaram a testar a existência de 

diversos dos desvios da racionalidade propostos pela teoria de finanças comportamentais.  

Nesta pesquisa, testamos alguns comportamentos de investidores em fundos de investimento, 

ligados ao seu movimento em manada, a fim de trazer maior luz sobre a validade dos 

pressupostos da moderna teoria de finanças ou de finanças comportamentais. 

Segundo Barberis e Thaler (2001), o paradigma tradicional de finanças, amplamente ensinado 

nos livros de finanças, procura compreender os mercados financeiros com base em modelos 

que pressupõem agentes racionais e mercados eficientes. Isto implica que, dadas as 

informações disponíveis, as crenças dos agentes são corretas, e todos eles tomam decisões 

racionalmente, buscando maximizar sua utilidade esperada. Os mercados serem eficientes 

significa que há homogeneidade de expectativas, racionalidade e informações, ou seja, não há 

ganhos anormais persistentes de uma pessoa ou grupo. Embora este seja um modelo elegante, 

a validade empírica destes pressupostos é bastante questionada, ao se observar os retornos de 

mercado e o comportamento dos investidores. 

Assim, nas últimas três décadas, tem emergido uma linha alternativa de pensamento em 

finanças: Finanças Comportamentais. Esta linha ganhou notoriedade com várias pesquisas, 

entre elas a famosa “Prospect Theory” (Kahneman e Tversky, 1979), que deu a Daniel 

Kahneman o premio Nobel em economia. Esta teoria, defendida pelos autores por meio de 
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dados primários que mediram as preferências de indivíduos frente a riscos, propõe que há uma 

assimetria em termos de utilidade, na relação risco-retorno, sendo que no terreno das perdas 

as pessoas tendem a ser propensas (ou menos avessas) ao risco (tendo a expectativa de 

reverter as perdas), mas no terreno dos ganhos, as pessoas tendem a ser mais avessas ao risco. 

Esta teoria contraria a clássica teoria da utilidade, bem como o pressuposto de racionalidade, 

que são pilares da moderna teoria de finanças. Estes mesmos autores, bem como vários outros, 

sendo os principais deles citados neste trabalho, encontraram outros comportamentos de 

investidores que contrariam o pressuposto de racionalidade dos agentes, sendo assim 

considerados vieses comportamentais.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

O objetivo deste estudo é detectar empiricamente, por meio de inferência estatística, a 

ocorrência do efeito manada de captações em fundos de investimento no Brasil, bem como 

um de seus possíveis direcionadores, a ancoragem de preço, a fim de testar comportamentos 

dos investidores que estão em desacordo com parte do pressupostos de eficiência de mercado 

propostos pela moderna teoria de finanças, mas explicados pelos pressupostos defendidos por 

finanaças comportamentais. Os pressupostos da moderna teoria de finanças (MTF), de 

finanças comportamentais (FC), os comportamentos testados, e suas interrelações podem ser 

mais facilmente compreendidos por meio da Figura 1. 

Os comportamentos testados são os seguintes: 

I. Ocorrência de Efeito Manada 

 O efeito manada é um movimento positivamente correlacionado, ou em bloco, de 

investidores. Caso ocorra, contraria os pressupostos da MTF de que: 

a. Os agentes maximizam sua utilidade esperada em função de sua aversão ao 

risco, algo individual, que não deveria levar a decisões em bloco de indivíduos.  

b. O preço reflete todas as informações disponíveis: como há um movimento 

correlacionado de investidores, é provável que eles não acreditem que o preço 

atual seja justo. Caso fosse o caso, não haveria razão para eles negociarem. 

Ao mesmo tempo, a ocorrência deste fenômeno apóia os pressupostos de FC que o pode 

haver under e overreaction, e que os investidores não tomam decisões baseados apenas 

em utilidade esperada e expectativas de fluxos de caixa futuros, mas também com base 

nas decisões de outros investidores. 

II. Ocorrência de efeito manada de maneira heterogênea 

Esta ocorrência significa que há efeito manada, em média, em alguns grupos de 

investidores, mas não em outros, em ativos de mesma classe de risco/retorno. Ela 

contraria o pressuposto de MTF de expectativas homogêneas e informação homogênea 

III. Heurística de ancoragem de preço provoca comportamento de manada 

Testar se investidores tomam decisões com base no preço histórico – quando o preço do 

índice Ibovespa ultrapassa o seu nível máximo ou cai abaixo de seu mínimo no 

horizonte histórico de um ano, há uma reação por parte dos investidores. Caso isto se 

verifique, há evidências de que os investidores utilizam heurísticas (viés de heurística – 
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FC), em vez de serem racionais (como postula a MTF) e simplesmente considerarem o 

valor presente dos fluxos de caixa futuros das ações do Ibovespa em sua avaliação.  

Este trabalho não visa testar todos os determinantes do efeito manada, mas sim 

contribuir para o avanço deste tema no Brasil. 

 

Pressuposto da MTF
Comportamento 

testado
Pressuposto de FC

Informação e 

expectativas 

homogêneas

A informação tem um 

custo e não é 

homogênea; há insiders.

Investidores são 

influenciáveis pelas 

decisões de outros 

investidores

Ancoragem de preço 

provoca efeito manada

Ocorrência de efeito 

manada de forma 

heterogênea

Ocorrência de efeito 

manada

Fonte: elaborado pelo autor

Figura 1 - Relações entre pressupostos da MTF, da FC e os comportamentos testados nesta pesquisa. Na coluna 

central, estão sintetizados os comportamentos que são testados em fundos de investimento, neste trabalho.

Viés de heurística

O preço pode não refletir 

todas as informações 

disponíveis

Agentes são racionais

Agentes maximizam 

sua utilidade esperada 

em função de sua 

aversão ao risco

O preço reflete todas 

as informações 

disponíveis
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 A Moderna Teoria de Finanças 

 

Um dos primeiros destaques das finanças modernas foi a teoria de carteiras, proposta por 

Harry Markowitz (1952), adotando como pressupostos que os agentes: 

• São racionais; 

• Buscam maximizar sua utilidade esperada. 

A partir destes e outros pressupostos, Markowitz propôs um modelo de equilíbrio dinâmico, 

ou seja, inclui de maneira dinâmica todos os ativos do mundo. 

Ele também pressupõe eficiência de mercado na forma fraca, o que significa, em outras 

palavras, que nenhum agente é capaz de obter retornos anormais consistentemente, em relação 

a outros investimentos de mesmo nível de risco. 

Testar se o mercado, neste modelo de equilíbrio dinâmico, é eficiente, não é possível, uma vez 

que os dados não estão disponíveis. Ao mesmo tempo, muitos autores têm relaxado alguns 

pressupostos, assumindo como proxy do mercado algum índice de ações, como o SP500 ou 

mesmo o Ibovespa, no caso brasileiro, a fim de testar esta hipótese de mercados eficientes. 

Para considerar-se um mercado eficiente na forma fraca (Fama, 1991), pressupõe-se que os 

preços atuais refletem toda a informação disponível sobre os ativos que o compõem. Isto, por 

sua vez pressupõe que todos os agentes têm o mesmo nível de informação, ou seja, 

informação homogênea, e expectativas homogêneas. Esta seria, estritamente a “forma forte” 

de eficiência (Fama, 1970 e Fama 1991), na qual nem mesmo os insiders, ou seja, agentes 

com informações privilegiadas, conseguem auferir retornos anormais consistentemente com 

suas informações, já que mesmo informações de insiders já estão refletidas nos preços. Esta 

questão dos insiders foi testada e rejeitada no mercado brasileiro por Rochman e Eid Jr. 

(2007) no Brasil.  

Também é proposta a forma fraca, na qual todas as informações do histórico de preços das 

ações já têm sua influência precificada, ou seja, não é possível auferir consistentemente 

retornos anormais utilizando-se de análise técnica ou grafista.  

Além disto, pressupõe-se que os investidores são racionais. Markowitz defende, 

matematicamente, que é racional diversificar sua carteira. Por meio da diversificação, é 

possível minimizar a o risco (variância) específico de cada ativo na carteira de investimentos, 
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se a covariância do ativo com os outros ativos da carteira for diferente de zero, o que em geral 

é aceito. 

Além disto, pressupõe-se que o acesso às informações é público, sem custos, que não há 

custos de transação, que nenhum participante do mercado é grande demais para influenciar os 

preços, ou seja, todos os agentes são price takers, e que não há limites à arbitragem. 

A partir do pressuposto de eficiência de mercado, e da teoria de média-variância, Harry 

Markowitz incorporou o pressuposto de que os agentes são avessos ao risco, e propôs a 

“fronteira eficiente”, que é composta pelas carteiras de menor risco (variância, no caso da 

proposta dele) para cada nível de retorno esperado exigido. Qualquer carteira ou ativo fora 

desta fronteira é dominada por algum ponto desta fronteira, porque na fronteira sempre haverá 

uma carteira com o mesmo nível de retorno, mas menor risco. Como os agentes são racionais, 

sempre investirão em alguma carteira desta fronteira eficiente, sendo que o ponto exato será 

determinado por sua curva de preferência, onde ela tangenciar a fronteira eficiente. 

Doze anos depois, William Sharpe (1964), John Lintner(1965) e Jan Mossin(1966) 

elaboraram o conhecido modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), que pressupõe que 

todos os investidores devem compor seus investimentos de uma parte no ativo livre de risco, e 

outra parte em uma carteira da fronteira eficiente, formando assim a CAL (Capital Alocation 

Line) que, graficamente, tangencia a fronteira eficiente na carteira de mercado, a qual espera-

se que todos os agentes utilizem, a fim de maximizar sua utilidade esperada. 

3.2 Finanças Comportamentais 

 

Diferentemente da teoria moderna de finanças (MTF), a relativamente nova área de finanças 

comportamentais procura sair destes pressupostos, especialmente do pressuposto central: 

perfeita racionalidade dos agentes. 

Vários autores, como Robert Shiller (2000), e agentes do mercado, como George Soros, 

Warren Buffet e Alan Greenspan, fizeram suas observações sobre momentos em que o 

mercado financeiro parecia ter-se desviado do nível racional de preços exibindo, segundo 

Greenspan, uma “Exuberância Irracional”, que foi o título escolhido por Shiller para um de 

seus livros. Eles fizeram estas observações por notarem preços mais elevados do que seria 

razoável, do ponto de vista dos fundamentos da economia e das empresas analisadas.  

Simon (1979), prêmio Nobel, explorou a racionalidade na tomada de decisão e encontrou 

vários resultados, talvez o mais relevante sendo que o pressuposto de que os agentes 

econômicos, quando tomam suas decisões, usam perfeita racionalidade e buscam maximizar 
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sua utilidade, está longe demais da realidade verificada empiricamente. Ao mesmo tempo, ele 

concorda que não adianta apenas mostrar que uma teoria bem-estabelecida está errada: é 

necessário prover uma alternativa boa. E ele mostra algumas. Entre elas, a de que os agentes, 

na maioria dos casos, não procuram maximizar sua utilidade, mas apenas alcançar um grau 

satisfatório. Isto faz sentido, pois maximizar a utilidade, em certos casos, não vale o seu custo, 

seja de pesquisa ou cognitivo. 

Ao passo que na MTF pressupõe-se que os agentes buscam maximizar sua utilidade, e que as 

utilidades de perda e ganho têm módulos iguais, experimentos feitos por Kahneman e Tversky 

(1979) e replicados no Brasil por Rogers, Securato e Ribeiro (2006) e por Cruz, Kimura e 

Krauter (2003), mostram que os agentes são mais avessos ao risco quando estão no terreno 

dos ganhos do que quando estão no terreno das perdas, sugerindo uma curva de utilidade 

côncava no domínio dos ganhos e convexa no domínio das perdas, confirmando a chamada 

prospect theory, proposta por Kahneman e Tversky. 

Outras duas importantes linhas de FC (finanças comportamentais) são relacionadas aos limites 

de arbitragem e a psicologia. Barberis e Thaler (2001) discorrem sobre estes dois blocos, na 

esfera do agregado de investidores, do nível de investidor individual, e nas decisões 

corporativas, sendo este último o mais interessante, do ponto de vista de estratégia. Sobre as 

decisões corporativas, FC argumenta que os gestores não são perfeitamente racionais. Este 

ramo estuda o efeito de preferências diferentes, e vieses de julgamento em decisões gerenciais, 

e tem sido explorado por autores como Shefrin (2001 e 2006). Uma revisão bibliográfica 

sobre o assunto pode ser encontrada no artigo de Baker, Ruback e Wurgler (2005). 

De Long et all (1989) argumentam que para muitas operações de arbitragem, os arbitradores 

não fazem seu papel (arbitrar), uma vez que sabem da presença, no mercado, de especuladores, 

que por sua vez são, aos seus olhos, imprevisíveis. Assim, tais operações passam a ter risco 

(não se configurando mais como arbitragens), o que acaba por evitar que o mercado corrija 

tais distorções, conforme previsto pela MTF.  

 

Há diversas vertentes de finanças comportamentais, explorando comportamentos não-

racionais, ou pelo menos imperfeitamente racionais, dos agentes, conforme aborda Shefrin 

(2000): 

 Viés de heurística – uso de regras de bolso, que nem sempre são válidas, nem 

comprovadas; 
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 Dependência da forma – a forma como o problema é estruturado altera a decisão, 

mesmo que não se altere as informações por detrás do problema; 

 Otimismo; 

 Ilusão de controle de fatores exógenos; 

 Aversão à perda; 

 Excesso de confiança sobre sua habilidade; 

 Viés de autoatribuição – atribui-se acertos à própria habilidade, erros à aleatoriedade 

dos fatos, ou pior ainda, coloca-se a culpa em outros. 

3.3 A Moderna Teoria de Finanças e Finanças Comportamentais 

 

Em contraponto com a teoria moderna de finanças na precificação de ativos, na qual a 

informação e as expectativas são homogêneas, em FC pressupõe-se que a informação não está 

disponível a todos, e tem um custo, seja de aquisição, ou de pesquisa, e pode ter diferentes 

interpretações. Este custo, em alguns casos, pode superar o benefício trazido pela informação, 

para alguns agentes, mas não para outros. Isto por si só já gera heterogeneidade de informação 

entre os agentes. Ao mesmo tempo, em FC, admite-se que os agentes não tenham todas as 

informações, nem dêem as importâncias objetivamente corretas às mesmas, devido ao viés de 

representatividade, proposto por Kahneman e Tversky (1974), em que se argumenta que os 

agentes dão maior importância a informações que sejam mais recentes ou que tenham 

recebido maior destaque na sua atenção, e não necessariamente a informações com maior 

relevância, além de ignorar as informações relevantes que ele não tem. 

Outro aspecto discutido pela MTF é que os agentes econômicos são racionais, enquanto que 

há um contraponto de FC: a racionalidade é limitada, existindo maneiras de cada pessoa 

interpretar o mercado e a si mesma, conforme sugerem Daft e Weick (1984).  

Em FC, postula-se que aspectos muito presentes nas organizações, como poder e política, são 

características do comportamento em grupo, já que há conflitos de agência em que gestores 

podem manipular, por meio de política e de seu poder, dentro de empresas e comunidades, as 

decisões da companhia, a fim de favorecer seus próprios interesses, fazendo assim com que as 

decisões não sejam racionais ou ótimas, do ponto de vista da sociedade ou dos sócios da 

empresa, para os casos de gestores públicos e privados, respectivamente. 
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Na MTF é defendido o conceito da total divisibilidade dos ativos. Isto é relevante, pois 

pressupõe amplo acesso, para agentes de todos os níveis de riqueza, aos ativos do mercado. 

No caso de finanças, tais barreiras podem ser a aplicação mínima, elegibilidade, informação e 

regulamentação. A MTF também pressupõe que não existem oportunidades consistentes de 

arbitragem ou de lucros anormais, sugerindo que o mercado se autoajusta, corroborando com 

a visão de Adam Smith, da “mão invisível”. Em FC, De Long et all, 1990 lançam um 

contraponto, alegando que existem noise traders, ou seja, investidores cujo comportamento 

não é racional, e é imprevisível. Agentes racionais receiam negociar a fim de se aproveitar de 

tais desequilíbrios, pois a imprevisibilidade destes noise traders pode levar a desequilíbrios 

ainda maiores, o que geraria prejuízos aos agentes racionais que tivessem apostado ao 

contrário do desequilíbrio, esperando lucrar quando este desaparecesse. Veja a tabela 3.3, 

abaixo, que compara as duas linhas teóricas – MTF e FC .  

Moderna Teoria de Finanças Finanças Comportamentais

Informação Homogênea

Informação tem custo, é recebida e processada de maneira 

diferente pelas pessoas; percepção errônea

Expectativas Homogêneas Expectativas diferem entre as pessoas e ao longo do tempo

Investidores são racionais

Decisores têm racionalidade imperfeita, influenciada por 

heurísticas, representatividade, estruturação, reações exageradas, 

medo, otimismo etc.

Total divisibilidade dos ativos Os ativos não são perfeitamente divisíveis ou acessíveis

Não há oportunidades consistentes de 

arbitragem, o mercado se ajusta

Há imperfeições de mercado que permitem arbitragem. Exemplo: 

US Funds x Bolsa de Tokio. Imprevisibilidade dos especuladores 

pode fazer com que arbitradores receiem apostar em operações de 

arbitragem.

Agentes Price-takers, não têm como 

influenciar o mercado.

Agentes têm excesso de confiança. Acreditam que podem mudar 

algo. Ilusão de controle da situação.

Mercado é homogêneo, 

independentemente da experiência dos 

participantes

Investidores aprendem com o tempo; com o tempo têm a 

tendência de evitar overtrading, e aguardar mais tempo para 

obterem resultados, evitando vender antes da hora

Fonte: o autor

Tabela 3.3 - Diferenças entre a Moderna Teoria de Finanças e Finanças Comportamentais

 

3.4 O Efeito Manada 

 

O efeito manada ainda não é fortemente explorado em finanças comportamentais, e sua 

ocorrência entre investidores em fundos de investimentos é tema inédito no Brasil. Ele vai de 

encontro à MTF nos pressupostos dos mercados eficientes de que os investidores são 

racionais, usando para suas decisões todas as informações disponíveis sobre os ativos no 

mercado, que a informação é homogênea entre os agentes, que todos os agentes são price 



 18 

takers e que os agentes maximizam sua utilidade esperada considerando a relação risco-

retorno, de acordo com seu nível de aversão ao risco.  

Segundo Bikhchandani e Sharma (2001), o efeito manada consiste no movimento 

correlacionado de investidores.  

O que causa este efeito é um assunto de controvérsia, assumindo duas possibilidades:  

Tal efeito pode ser explicado por reações similares dos investidores a choques e novas 

informações. Neste, se ele ocorrer de maneira homogênea e simultânea entre quaiquer grupos 

de agentes, é ratificado o pressuposto de informação e expectativas homogêneas da MTF; 

caso ele ocorra de maneira heterogênea, tal pressuposto mostra-se inválido.  

Há outra explicação proposta para este efeito: imitação 

Especula-se que investidores imitam outros investidores ao observar suas atitudes, 

acreditando que as mesmas tenham algum conteúdo informacional implícito. Embora isso 

possa ser considerado um comportamento racional, ele nega o pressuposto de informações 

homogêneas. Além disto, quando um investidor toma uma decisão com base no que outro 

investidor fez, ele despreza as informações disponíveis até o momento, sua própria curva de 

utilidade e seu grau de aversão ao risco, o que vai contra o pressuposto de que todas as 

informações disponíveis refletidas no preço. Enquanto que Lakonishok, Schleifer e Vishny 

(1992) (doravante referência citada por “LSV”) encontraram apenas fracas evidências da 

ocorrência de efeito manada, Shapira e Venezia (2006), em seu estudo sobre transações feitas 

por investidores amadores e profissionais, em uma corretora em Israel, no período entre 1994 

e 1998, concluíram que existe o efeito manada tanto entre investidores profissionais quanto 

amadores, mas este efeito é bem mais intenso entre investidores amadores. Isto vai de 

encontro ao postulado da MTF das espectativas homogêneas entre os agentes. Há também 

vários estudos que verificam a existência da relação entre efeito manada e os retornos de 

ações, como Cont e Bouchaud (2000), que chegaram à conclusão que investidores amadores 

exibem comportamento de manada, e este comportamento influencia o preço das ações, 

aumentando a curtose dos retornos de ações, mas isso não ocorre com investidores 

profissionais. Também Teh e DeBondt (1997), com base em uma amostra de retornos de 

ações entre 1980 e 1990, encontraram que o comportamento de manada tem poder adicional 

de explicação da variância dos retornos de ações, utilizando-se a mesma metodologia de Fama 

e French (1992). Isto sugere que a manada age de maneira ineficiente para o mercado e para si 

mesma. Por exemplo, se a manada quer sair do mercado (vender ações), ela aumentará 

sobremaneira oferta pelo ativo, provavelmente gerando uma pressão de oferta para queda do 

preço, o que implica em um prejuízo a si mesma, ao vender os ativos por um preço abaixo do 
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justo, além de possibilitar o desencadeamento de mais vendas (comportamento de imitação). 

Já investidores profissionais talvez tenham maior conhecimento do poder de suas operações 

frente aos preços, sendo assim cautelosos ao executar operações de grande porte, talvez as 

executando aos poucos. Há diversos autores que verificara,, por meio da metodologia de LSV, 

se há comportamento de manada ou imitação entre gestores de fundos de investimento. Por 

exemplo, Lobão e Serra (2002) encontraram fortes evidências de comportamento de manada 

nas decisões de investimento por parte dos gestores de fundos, no mercado de fundos de 

investimentos em ações de Portugal. Entretanto, neste trabalho, ao invés de medirmos o 

comportamento de manada dos gestores de fundos, mediremos o comportamento de manada 

de investidores ao comprar ou vender cotas de fundos de investimento. 

3.5 A Ancoragem de Preço 

 

A ancoragem de preço está relacionada ao viés de heurística e à memória do investidor. 

Baseia-se no pressuposto de que um investidor avalia o preço ou mesmo a expectativa do 

mercado com respeito ao preço de um ativo com base nas informações históricas a respeito do 

mesmo. Embora esta idéia não tenha validade teórica, é bastante conhecida no meio da 

chamada “análise técnica” ou “análise gráfica”, numa seção popularmente chamada “teoria de 

Dow”. Ela diz que os preços variam dentro de uma faixa delimitada por uma mínima e uma 

máxima de preços no longo prazo: caso o preço caia abaixo da mínima (também chamada de 

suporte), ele deverá ter uma queda acentuada; por outro lado, caso ele suba acima de uma 

máxima histórica (também chamada de resistência), formando assim uma nova máxima 

histórica, o preço terá uma alta acentuada, e este anterior patamar transforma-se de resistência 

em suporte, ou seja, um novo mínimo para os preços. A ocorrência de novas máximas ou 

mínimas é bastante noticiada pela mídia, em jornais e revistas, em manchetes no estilo 

“Bovespa bate novo recorde...”. Usar tal tipo de informação para a tomada de decisão não tem 

qualquer validade teórica ou racional. Há diversos autores que testam esta idéia nos preços de 

ações e índices de preços. Por exemplo, Borges (2007) encontrou evidências, com base em 

um estudo dos volumes semanais negociados em ações negociadas na Bovespa entre janeiro 

de 2000 a julho de 2006, que há volumes anormais de negociação quando há novas máximas 

ou mínimas nos preços no período de até um ano, anterior ao momento de decisão. Segundo a 

MTF, isto não deveria ocorrer, pois se pressupõe que os investidores tomem decisões com 

base na teoria da utilidade esperada. Autores como Kahneman e Tversky(1979) mostram que 

investidores avaliam o risco de um investimento sob o ponto de vista de perdas ou ganhos, 
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com base em um ponto de referência (ancoragem), que pode ser seu capital inicial, ou algum 

patamar que os preços alcançaram. No presente estudo verificamos se este comportamento 

ocorre, medido pelo efeito manada, não em ações, como verificou Borges (2007), mas em 

fundos de investimento, sendo relacionado à ocorrências de novas máximas e mínimas no 

índice Ibovespa. 
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4. DADOS 

 

 

4.1 Dados Amostrais 

 

Os dados utilizados são informações de fundos de investimento não-exclusivos e abertos, 

durante o período compreendido entre 1/1/2005 e 30/06/2009. Estes dados são coletados com 

periodicidade diária. 

Informações de fundos de investimento:  

 Código Anbid, razão social e nome fantasia; 

 Patrimônio líquido (PL);  

 Rentabilidade no período; 

 Captação líquida; 

 Resgates e captações (aportes); 

 Número de cotistas; 

 Instituição; 

 Gestor; 

 Tipo (classificação ANBID),  

 Taxa de administração. 

Fonte dos dados: ANBID 

Não foram usados dados anteriores a 2005 devido à restrição de disponibilidade de dados 

relativos ao número de cotistas e à captação líquida, que começa a partir de 2005. 

 

Outros dados: Foram também usados dados diários de retorno do índice Ibovespa em 

periodicidade diária (fonte: Economática). 

 

4.2 Exclusões da Amostra 

 

São excluídos da amostra: 

 Fundos pequenos: registros de fundos com PL (patrimônio líquido) menor de R$ 10 

milhões; 

 Grandes movimentações: registros com variação de PL maior de 10% (são fundos 

sendo criados ou encerrados, e não decisões de investimento ou desinvestimento); 
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 Fundos de aplicação automática: fundos com tal classificação e fundos com taxa  

administração acima de 20% a.a (maneira de retirar fundos de aplicação automática 

que porventura estiveram classificados erroneamente no cadastro da Anbid); 

 Fundos de investimento no exterior; 

 Fundos de privatização; 

 Fundos cambiais ou referenciados ao dólar; 

 Fundos-mãe. Algumas instituições utilizam um ou mais fundos-mãe para cada tipo de 

aplicação, e fundos-filho para a venda do produto ao mercado, de acordo com a 

segmentação de mercado. Por exemplo, uma instituição pode ter um fundo-mãe em 

ações, no qual vários fundos-filho investem. Todos obtêm a mesma rentabilidade bruta, 

mas diferem entre si pela aplicação mínima, perfil de cliente a quem são oferecidos, e 

taxa de administração. Para evitar dupla contagem, é necessário escolher entre manter 

na mostra os fundos-mãe ou os fundos-filho. Como os últimos oferecem informações 

mais detalhadas a respeito de seus investidores (pois há segmentação de mercado), 

preferiu-se manter apenas os fundos-filho, e retirar da amostra os fundos-mãe. Foram 

usadas seis maneiras de retirar estes fundos da amostra: ao retirar fundos exclusivos, 

fundos fechados, fundos com taxa de administração zero e fundos com poucos cotistas 

(menos de dez) e, para retirar os restantes, análise das captações e resgates de fundos 

de mesma classe de investimento para cada instituição (captações diárias próximas ou 

idênticas sugerem fundo-mãe e fundos-filho).  

 Fundos de previdência privada, por terem sérias restrições a variações na magnitude 

de aportes de capital e, principalmente, saques, tornando-os não comparáveis aos 

outros tipos de fundos; 

4.3 Cálculos Preliminares 

 

Primeiramente, serão efetuados cálculos sobre a base de dados, para torná-la propícia ao 

estudo. Estes cálculos são ligados ao temas: 

Classificação de fundos: São calculados alguns indicadores usados posteriormente:  

 Patrimônio Líquido Médio do Cotista (doravante PLMC), dado pela seguinte fórmula: 

PLMC = PL / número de cotistas; 

 Taxa de Administração – é adicionada aos registros anuais dos fundos, já que a 

informação não está disponível nesta forma. 
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Tempo: para uso nas regressões de dados em painel, é incluída uma variável de tempo 

seqüencial, dado que os dados incluem apenas dias úteis, para uso em regressões com séries 

de tempo. 

4.4 Tratamento Inicial da Amostra 

 

A amostra de dados diários recebe o seguinte tratamento inicial: 

1) Exclusões: exclusão das observações inelegíveis: vide a seção exclusões da amostra; 

2) Variável tempo: geração de uma variável discreta e sequencial de tempo, diária, que 

ignora o tempo em finais de semana e feriados; 

3) Divisão em classes: Criação da variável “classe”, proveniente da classificação dos 

diversos tipos de fundos, segundo classificação da Anbid, em seis principais classes, 

considerando a estratégia de investimento: Ações ativo, Ações passivo, Multimercados, 

Renda Fixa Ativo e Renda Fixa. Veja os tipos de fundos (classificação ANBID) e as 

“classes” em que foram alocados na Tabela 4.4.1; 

4) Divisão de cada classe em grupos. A fim de agregar o comportamento de 

investidores de fundos com características ligadas a risco e retorno (classe de fundo) e 

riqueza (ricos x pobres), prática corroborada por Jackson (2003) e Cesari e Panetta 

(2002), foi feita a classificação dos fundos, para posterior agregação da amostra em 

cinco quantis, para cada classe de investimento (exceto aplicações financeiras). A 

variável usada para esta classificação em quantis foi o Patrimônio Líquido Médio do 

Cotista. 

Como há novos fundos, fundos que deixam de existir, e eventuais mudanças no perfil 

de mercado (e, conseqüentemente, dos cotistas) durante o período da amostra, os 

grupos foram rebalanceados anualmente, considerando-se sempre os primeiros dados 

disponíveis de cada ano, para cada fundo. A escolha do número de grupos está em 

acordo com a metodologia da principal fonte bibliográfica deste estudo: LSV (1992). 

Esta metodologia também tem a vantagem de evitar o viés de sobrevivência (Elton, 

Gruber e Blake, 1996). 

Veja a tabela 4.4.2 e os gráficos 4.1, 4.2 e 4.3, que trazem a estatística descritiva dos 

diferentes grupos gerados.  

5) Cálculo de Dummies. Cálculo de variáveis de estímulo ligadas ao comportamento de 

ancoragem de preço. 
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Para esta fase do processo, foram usados os softwares MS Access e MS Excel. Para as 

análises estatísticas, foi utilizado o software Stata 10. 

Parte dos testes desta pesquisa utiliza dados de séries em painel. Assim, há a questão da 

estacionariedade das séries. A respeito disto, no APÊNDICE A estão gráficos da estatística de 

efeito manada H(i) (explorada na seção 5.1) para todos os grupos de fundos, e no APÊNDICE 

B, estatísticas do teste de raiz unitária aumentado proposto por Dickey e Fuller (1979), e do 

teste proposto por Phillips-Perron (Phillips e Perron, 1988), calculadas para as variáveis 

usadas, a fim de verificar quanto à estacionariedade. A grande maioria das variáveis teve a 

hipótese de raiz unitária rejeitada por todos os testes, o que sugere a estacionariedade das 

séries. 
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Classificação Anbid Classe Número de Fundos

Ações IBOVESPA Ativo Com Alavancagem Ações - Ativo 5

Fundos de Participações Ações - Ativo 12

Ações Livre com Alavancagem Ações - Ativo 13

Ações Small Caps Ações - Ativo 14

Ações Dividendos Ações - Ativo 20

Ações IBrX Ativo Ações - Ativo 38

Ações Setoriais Livre Ações - Ativo 43

Ações IBOVESPA Ativo Ações - Ativo 99

Ações Livre Ações - Ativo 148

Multimercados Sem RV Com Alavancagem Multimercado 2

Multimercados Trading Multimercado 4

Long and Short - Renda Variável Multimercado 18

Balanceados Multimercado 24

Multimercados Com RV Multimercado 27

Multimercados Sem RV Multimercado 30

Long And Short - Direcional Multimercado 31

Multimercados Estrategia Especifica Multimercado 34

Long And Short - Neutro Multimercado 35

Multimercados Juros e Moedas Multimercado 40

Multimercados Macro Multimercado 106

Multimercados Multigestor Multimercado 110

Multimercados Com RV Com Alavancagem Multimercado 143

Multimercados Multiestrategia Multimercado 293

Ações Setoriais Telecomunicações Ações - Passivo 4

Ações IBrX Indexado Ações - Passivo 5

Ações Setoriais Energia Ações - Passivo 5

Ações Sustentabilidade/Governança Ações - Passivo 17

Ações IBOVESPA Indexado Ações - Passivo 20

PIBB Ações - Passivo 24

Renda Fixa Com Alavancagem Renda Fixa 4

Referenciado Outros Renda Fixa 6

Renda Fixa Multi-Índices Renda Fixa 10

Renda Fixa Médio e Alto Risco Renda Fixa 49

Renda Fixa Renda Fixa 385

Fundos de Investimento Imobiliário Renda Fixa - Ativo 2

Curto Prazo Renda Fixa - Ativo 90

Direitos Creditórios Renda Fixa - Ativo 150

Referenciado DI Renda Fixa - Ativo 361

Total 2.421

Tabela 4.4.1

Esta tabela contém os diferentes tipos de fundos de investimento, na classificação da ANBID, e 

aplicações financeiras, na classificação do Bacen, e a classificação proposta neste trabalho.

Fonte: Anbid. Elaborado pelo autor
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o mais pobre o mais rico

Grupos: 1 2 3 4 5 Classe

48,60 48,60 48,60 48,20 47,40 241,40

Média 10.043 43.377 178.027 505.087 3.821.457 897.807

Desv. Pad 6.794 17.447 63.421 139.309 6.810.717 3.347.058

Min 19 21.785 81.711 302.651 820.055 19

Max 21.759 80.818 302.440 819.763 57.495.972 57.495.972

Média 78.255 82.733 52.386 74.980 152.635 87.899

Desv. Pad 139.875 119.967 93.427 106.471 314.139 176.827

Total PL 19.015.877 20.104.124 12.729.876 18.070.170 36.174.401 106.094.447

o mais pobre o mais rico

Grupos: 1 2 3 4 5 Classe

10,80 10,80 10,80 10,80 10,60 53,80

Média 8.610 13.473 18.207 30.544 447.277 102.345

Desv. Pad 2.191 1.048 1.972 7.969 776.918 382.737

Min 3.696 11.624 15.216 22.014 52.650 3.696

Max 11.572 15.199 22.006 52.413 3.535.681 3.535.681

Média 37.565 66.810 119.833 97.779 241.590 112.236

Desv. Pad 46.115 62.233 136.579 118.671 691.208 324.444

Total PL 2.028.521 3.607.740 6.471.006 5.280.091 12.804.259 30.191.618

o mais pobre o mais rico

Grupos: 1 2 3 4 5 Classe

81,20 81,00 80,20 80,40 79,60 402,40

Média 18.937 93.632 334.247 1.227.509 19.589.109 4.209.526

Desv. Pad 12.410 36.175 108.622 469.556 76.506.463 34.843.950

Min 358 43.667 171.328 554.777 2.283.944 358

Max 43.666 170.771 553.731 2.280.692 951.200.000 951.200.000

Média 373.151 420.526 541.580 277.742 714.765 464.768

Desv. Pad 671.927 892.455 1.073.330 513.378 1.618.604 1.035.598

Total PL 151.499.237 170.312.836 217.173.485 111.652.142 284.476.513 935.114.214

o mais pobre o mais rico

Grupos: 1 2 3 4 5 Classe

113,20 111,20 110,00 110,00 112,00 556,40

Média 58.681 205.436 410.700 802.191 5.568.222 1.413.634

Desv. Pad 31.302 42.849 78.149 166.535 11.111.562 5.407.309

Min 6.533 127.566 286.242 564.260 1.128.614 6.533

Max 127.191 285.831 564.072 1.127.907 130.800.000 130.800.000

Média 98.007 99.824 82.141 133.626 241.932 131.246

Desv. Pad 166.101 231.392 126.484 258.161 531.536 304.571

Total PL 55.471.775 55.501.936 45.177.355 73.494.063 135.481.763 365.126.892

o mais pobre o mais rico

Grupos: 1 2 3 4 5 Classe

59,40 59,60 58,80 58,60 55,60 292,00

Média 16.697 68.761 212.908 761.474 9.602.649 2.041.571

Desv. Pad 9.737 22.253 73.957 315.411 22.819.485 10.602.377

Min 883 37.030 113.312 365.228 1.518.993 883

Max 36.904 112.884 364.363 1.516.279 247.800.000 247.800.000

Média 411.708 617.184 861.102 298.474 468.096 532.154

Desv. Pad 990.930 1.473.952 1.634.430 773.538 763.905 1.202.689

Total PL 122.277.198 183.920.760 253.164.079 87.452.769 130.130.553 776.945.358

Fonte: elaborado pelo autor

Patrimônio Líquido (R$ 

mil)

PLMC

PLMC

Patrimônio Líquido 

(R$ mil)

PLMC

Tabela 4.4.2

Estatística descritiva dos grupos gerados por quintis da variável Patrimônio Líquido Médio do Cotista, por grupo e classe de 

fundos. Os dados são relativos ao início dos anos de 2005 a 2009.

Patrimônio Líquido (R$ 

mil)

PLMC

Patrimônio Líquido (R$ 

mil)

PLMC

Núm. Médio de Fundos

Patrimônio Líquido (R$ 

mil)

Fundos de Ações - Ativo

Fundos de Ações - Passivo

Fundos de Renda Fixa - Ativo

Fundos Multimercado

Fundos de Renda Fixa

Núm. Médio de Fundos

Núm. Médio de Fundos

Núm. Médio de Fundos

Núm. Médio de Fundos
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Fonte: elaborado pelo autor

Fundos de Ações - Passivo

Fundos de Renda Fixa - Ativo

Fundos Multimercados

Fundos de Renda Fixa

Fundos de Ações - Ativo

Gráfico 4.1

Média do Investimento médio por cotista (PLMC) dos vários grupos, em cada classe de ativo.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Fundos Multimercados

Fundos de Renda Fixa

Gráfico 4.2

Média do Patrimônio Líquido por Fundo (PL) dos vários grupos, em cada classe de ativo. Em R$ mil
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Fonte: Elaborado pelo autor

Fundos Multimercados

Fundos de Renda Fixa

Gráfico 4.3

Total do Patrimônio Líquido por Fundo (PL) dos vários grupos, em cada classe de ativo. Em R$ mil
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5. METODOLOGIA 

 

 

5.1 Efeito Manada 

 

Nesta seção, verifica-se a ocorrência do efeito manada em fundos de investimento. Assim 

como em grande parte das pesquisas sobre efeito manada, será usada a metodologia de LSV 

(1992), que testaram a existência de efeito manada entre gestores de fundos de ações, ou seja, 

se eles acabam agindo em conjunto ou se imitam um ao outro quando mudam a participação 

de um determinado ativo em suas carteiras.  

A metodologia proposta por eles busca medir a proporção de compras/vendas em um conjunto 

de fundos de investimento, para cada ativo (ação) em carteira. Assim, para uma ação qualquer, 

contam-se todos os fundos que, num período, aumentaram a participação da ação em questão 

na sua carteira, e todos os que a diminuíram. A medida consiste na proporção de fundos que 

aumentaram a participação da ação em questão em relação a todos os fundos que mudaram tal 

participação, na mesma ação. LSV afirmam que, dado crescimento zero no longo prazo, a 

proporção tenderá a 50% de aumentos, e 50% de diminuições. A idéia desta estatística é 

verificar se há épocas/ativos em que esta proporção persiste por longo tempo acima ou abaixo 

de 50%, e se nestas épocas isto tem um poder de explicação significante sobre os retornos do 

mercado de renda variável. 

No caso deste estudo, a metodologia é aplicada de uma maneira ligeiramente diferente: em 

vez de verificar o comportamento dos gestores de fundos sobre diferentes ações, verificamos 

o comportamento dos cotistas, de forma agregada, sobre diferentes tipos de aplicações 

financeiras. 

Aplicando modelo do teste para o caso deste estudo, a estatística de medida do efeito manada 

proposta por LSV, tiH , , pode ser escrita da seguinte maneira: 

tittiti AFppH ,,,   Equação 5.1.1 

Sendo: 

tip ,  a proporção de fundos com captação líquida positiva do grupo ou classe i, na data t; 

tp  a proporção de fundos com captação líquida positiva de todos os grupos ou classes na data 

t; 
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tiAF , o fator de ajuste, que consiste na esperança de 
ttiti ppH ,,

 sob a hipótese nula (não 

haver efeito manada), dado que esta esperança, para pequenos números de fundos com 

movimento na data t, não é zero. O tiAF ,  (fator de ajuste) tem o objetivo de compensar este 

viés. Para calcular esta esperança, foi utilizada simulação de Montecarlo, a partir de números 

aleatórios seguindo uma distribuição normal, gerados pelo software Stata 10. Foram feitas 

250 simulações para cada ocorrência (combinação de grupo i na data t), considerando o 

número de fundos com movimento, em cada combinação de grupo/data, e calculada a média 

(esperança) para cada ocorrência. Os números aleatórios foram despadronizados para assumir 

a média e desvio-padrão de tp em todo o período. Assim, para cada observação i, t temos a 

esperança de ttiti ppH ,,  sob a hipótese nula.  

Estas estatísticas são construídas pelo seguinte roteiro: 

1. Contagem do número de fundos com captação líquida positiva e negativa, para cada 

grupo i em cada data t; 

2. Cálculo de tip , , tp  e  

3. Simulação e cálculo de tiAF , ; 

4. Cálculo de tiH ,  para cada grupo de fundos i nas datas t. 

5. Cálculo de médias e erros-padrão da estatística tiH ,  para toda a amostra e para partes 

da amostra, divididas por classe, grupo e controladas por ano, em periodicidade diária. 

6. Testes de hipótese da ocorrência de efeito manada: As hipóteses são:  

H0: que não há comportamento de manada -     H0: tiH ,  = 0 

Ha: há comportamento de manada -      Ha: tiH ,  < 0 

 

5.2 A influência da ancoragem de preço sobre o efeito manada 

 

Este teste baseia-se no estudo feito por Borges (2007), que verifica, com dados semanais, se 

há volume negociado acima do normal, quando o preço de uma ação supera o preço máximo 

ou cai abaixo do preço mínimo nas últimas 52 semanas (um ano). Assim, quando há uma 

nova máxima, espera-se um volume anormal de negociação. A proposta neste teste é replicar 

o teste de Borges, mas com as seguintes diferenças:  
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 O ativo objeto, ações no estudo de Borges, é agora grupos de fundos de investimentos, 

buscando verificar se o comportamento de investidores que investem diretamente em 

ações (medido por Borges) é comparável ao comportamento de investidores em 

fundos de investimento; 

 O intervalo temporal, antes semanal, é agora diário e sujeito ao teste com defasagens, 

para considerar o caso de investidores terem uma resposta defasada após o evento de 

nova máxima ou nova mínima. 

 Duas suposições de intervalo de memória do investidor: não apenas 52 semanas (252 

dias úteis ou um ano), mas também três meses (63 dias úteis). 

 Interação com a característica de cada grupo, a fim de verificar se o efeito da 

ancoragem é igual para todos os grupos. 

A intuição é a hipótese de que os investidores reagem a novos recordes ou mínimas do 

índice Ibovespa no período de um ano, que são freqüentemente manchetes de jornais e 

revistas. 

Assim, o teste segue o seguinte roteiro: 

1. Criação de variáveis dummy, que indicam os seguintes eventos: 

 252maxD : 1 quando o preço do índice Ibovespa é maior que o valor máximo 

alcançado (em cotações de fechamento) nos últimos 252 dias, 0 em qualquer outro 

caso 

 252minD : 1 quando o preço do índice Ibovespa é menor que o valor mínimo 

alcançado (em cotações de fechamento) nos últimos 252 dias, 0 em qualquer outro 

caso 

 63maxD : 1 quando o preço do índice Ibovespa é maior que o valor máximo 

alcançado (em cotações de fechamento) nos últimos 63 dias, 0 em qualquer outro caso 

 63minD : 1 quando o preço do índice Ibovespa é menor que o valor mínimo 

alcançado (em cotações de fechamento) nos últimos 63 dias, 0 em qualquer outro caso 

 

2. Realização de regressão com dados em painel de efeitos fixos, conforme o modelo 

descrito a seguir. 

 

Neste modelo, supõe-se que o evento de nova máxima ou mínima no Ibovespa afetará o 

fluxo de investimento dos grupos de fundos de investimento em ações, ocasionando 
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saques ou aportes de capital, sendo controlado o grupo de fundo e a defasagem em relação 

ao evento. 

tiji

k

k j

jtkjkti DgrpBDAncBH .,

1

5

1

,,,   Equação 5.3.1 

Sendo: 

 tiH , a medida de efeito manada dos onze grupos i na data t; 

  a esperança de H no período; 

 jtkDAnc , as quatro variáveis dummy de ancoragem supracitadas, com defasagens 

de zero a cinco dias (cobrindo uma semana); 

 iDgrp  as dummies qualificadoras de cada grupo, utilizadas durante o cálculo da 

regressão de dados em painel; 

 t  o termo de erro. 
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6.RESULTADOS 

 

 

6.1 Efeito Manada 

 

A tabela 6.1.1 apresenta os resultados da média de efeito manada. Como as amostras são 

grandes, com 1126 dias, a maioria dos resultados é estatisticamente significante (considerando 

que são médias, e com n grande a distribuição da média tende a uma normal, é fácil perceber 

a significância por meio dos erros-padrão entre parênteses). As médias que não são 

estatisticamente maiores que zero, com 1% de significância, foram destacadas em negrito. 

Convém lembrar que médias de H(i) negativas são possíveis, já que o fator de ajuste (AF) é 

calculado com base na esperança de H(i) sob a hipótese nula para todos os grupos em todo o 

período. Assim, caso efeito manada seja nulo em um grupo e a média e o desvio-padrão de 

tip ,  do grupo em questão sejam menores que as de tp , o valor de tiAF ,  poderá levar a média 

de H(i) a valores ligeiramente negativos. Neste caso, fica bastante claro que o efeito manada 

não é significativamente diferente de zero. 

Primeiramente, convém notar que a média da estatística H(i) para todo o período foi de 

0,0388. Isto implica que se p, a fração média das captações líquidas que são positivas, fosse 

0,5, então em média, a cada dia, 53,88% dos fundos de investimento em geral têm captações 

em uma direção, e 46,22% na direção oposta. A mediana é ainda menor: 0,0146. Isto sugere 

que há muito pouco efeito manada em um dia típico em um grupo de fundos qualquer. 

Entretanto, encontramos grandes diferenças na média de H(i) entre grupos e, principalmente, 

entre classes de fundos. Apenas para destaque, foram sublinhadas as médias acima de 0,06, ou 

6%. Nota-se que, na média da classe, em todos os anos os fundos de ações – passivos tiveram 

comportamento de manada. Entre os grupos, todos eles tiveram destaque em pelo menos três 

anos, e todos eles têm patamar acima de 0,06 na média de todos os anos. A segunda classe de 

fundos com maior ocorrência de efeito manada é a de fundos de ações – ativos. Considerando 

todos os anos, um destaque é que os grupos 4 e 5 (os com o maior patrimônio médio por 

cotista, ou seja, formado pelos investidores mais ricos) mostraram maior efeito manada que os 

grupos com menor patrimônio. Outra observação notável é que nesta classe, todos os grupos 

mostraram efeito manada no ano de 2007, notadamente um ano que teve uma longa alta no 

mercado de ações. 
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Já nas demais classes de fundos, encontra-se pouco ou nenhum efeito manada, exceto nos 

CDBs, onde a estatística de H(i) tem uma média alta e significante em todos os anos, o que é 

intrigante, uma vez que investimentos de risco-retorno semelhantes – fundos de Renda Fixa – 

não demonstraram o mesmo comportamento, considerando as médias. 

Entretanto, as médias não dizem tanto: No APÊNDICE A é possível ver os gráficos de H(i) 

para todos os grupos, e é fácil notar que há grande variância, dificultando a visualização em 

gráficos. Entretanto, nota-se também que há diferentes patamares, e mesmo tendências, nesta 

medida. Assim, para a melhor visualização de períodos longos, mas sem perder a informação 

diária, utilizou-se a média móvel de 20 dias. Estas médias, bem como o gráfico do Ibovespa 

no mesmo período, como referência, estão plotados no gráfico 6.1, que é o ponto-chave desta 

seção.  

Comparando com o fechamento do índice Ibovespa, notamos que nos fundos de ações – ativo 

e fundos de renda fixa – ativo, há um forte efeito manada no ano de 2007, notadamente 

durante as longas tendências de alta. Notamos também que o comportamento de manada não 

tem um formato semelhante nos diferentes grupos, considerando todo o horizonte temporal. 

Em algumas épocas, como durante 2007 e próximo à metade de 2008, épocas de fortes altas e 

baixas no mercado de ações, respectivamente, há movimentos semelhantes entre os grupos, 

mas com intensidades diferentes. Um comportamento de manada semelhante ao de fundos de 

ações-ativo ocorre em fundos de renda fixa ativos. Como a medida H(i) não captura a direção 

do efeito (venda ou compra), não é possível saber se a relação entre os fundos de renda fixa – 

ativo e ações-ativo é proporcional ou inversamente proporcional, sendo que este último 

sugeriria que os investidores estariam vendendo cotas de uma classe de fundos para investir 

em outra classe de fundos. 

Nota-se também que em vários casos de picos e vales no efeito manada, há uma defasagem 

entre grupos de ricos e pobres, principalmente em fundos de ações-ativo e em fundos 

multimercados.  

Há também forte efeito manada em diferentes épocas nos CDBs, sendo difícil encontrar uma 

relação do efeito manada entre CDBs e outras classes de ativos. 

A fim de verificar uma eventual correlação do efeito manada entre fundos de ações-ativos e 

fundos de ações- passivos, foi construída uma matriz de correlações, que pode ser vista na 

tabela 6.1.2. 

Na tabela, correlações maiores que 0,30 e significantes foram negritados, para destaque. A 

maior incidência de correlações destacadas foi em 2007 e 2008. Em 2007, há correlação entre 
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todos os grupos da classe ações-ativo e o grupo 5 (mais rico) da mesma classe. Isso mostra 

um provável consenso entre os investidores, neste período de alta.  

Contrariamente, o mesmo não ocorre com a maioria dos fundos de ações-passivos. Há 

também uma correlação entre os dois grupos mais pobres de fundos de ações-passivos e o 

grupo mais pobre de fundos de ações-ativos. 

Já em 2008, em fundos de ações-ativo temos dois subgrupos correlacionados: pobres( grupos 

1 e 2) e ricos (grupos 4 e 5), neste ano marcado, no segundo semestre, por grandes quedas no 

Ibovespa. Nos fundos de ações-passivos, o destaque é o grupo 3, mediano, que tem correlação 

com os grupos de fundos de ações-ativos. 

Esta análise de correlação tem o valor de lançar alguma luz sobre o comportamento dos 

grupos, mas ela tem uma deficiência, para este caso: não considera o tempo. Assim, caso um 

grupo imite o outro com defasagens de tempo, isto não é detectado por esta análise, mas sim 

por regressões de séries de tempo. 
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Patrimônio médio do cotista o menor o maior

Ano Grupo 1 2 3 4 5 Classe

Média (erro padrão) 0,0631   (0,0064) 0,0464   (0,0061) 0,0559   (0,0065) 0,0739   (0,0077) 0,0958   (0,0082) 0,0670   (0,0032)

Desvio-Padrão 0,1011 0,0964 0,1028 0,1219 0,1289 0,1120

Teste de Médias 9,888  (0,000) 7,621  (0,000) 8,626  (0,000) 9,606  (0,000) 11,753  (0,000) 21,177  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,2299 e  0,3514 -0,1443 e  0,3862 -0,1709 e  0,3964 -0,1980 e  0,4533 -0,1442 e  0,6055 -0,2299 e  0,6055

Média (erro padrão) 0,0204   (0,0058) 0,0312   (0,0067) 0,0614   (0,0075) 0,0396   (0,0065) 0,0946   (0,0084) 0,0494   (0,0032)

Desvio-Padrão 0,0919 0,1054 0,1182 0,1032 0,1333 0,1142

Teste de Médias 3,501  (0,000) 4,666  (0,000) 8,195  (0,000) 6,056  (0,000) 11,196  (0,000) 15,271  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,1832 e  0,3409 -0,1488 e  0,4339 -0,1642 e  0,4273 -0,1543 e  0,3578 -0,1526 e  0,4835 -0,1832 e  0,4835

Média (erro padrão) 0,0767   (0,0069) 0,0782   (0,0068) 0,1670   (0,0071) 0,1598   (0,0068) 0,1899   (0,0067) 0,1343   (0,0033)

Desvio-Padrão 0,1085 0,1070 0,1117 0,1069 0,1054 0,1177

Teste de Médias 11,180  (0,000) 11,552  (0,000) 23,646  (0,000) 23,632  (0,000) 28,478  (0,000) 40,327  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,1777 e  0,3410 -0,1380 e  0,3410 -0,1739 e  0,4463 -0,1139 e  0,4249 -0,0979 e  0,4425 -0,1777 e  0,4463

Média (erro padrão) 0,0057   (0,0053) 0,0141   (0,0053) 0,0013   (0,0060) 0,0637   (0,0072) 0,0313   (0,0063) 0,0232   (0,0028)

Desvio-Padrão 0,0852 0,0846 0,0960 0,1150 0,1010 0,0995

Teste de Médias 1,066  (0,143) 2,664  (0,004) 0,218  (0,414) 8,829  (0,000) 4,943  (0,000) 8,322  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,1924 e  0,3265 -0,2165 e  0,2827 -0,2246 e  0,2812 -0,2015 e  0,3884 -0,2140 e  0,3414 -0,2246 e  0,3884

Média (erro padrão) 0,0462   (0,0076) 0,0472   (0,0076) 0,0271   (0,0064) 0,0181   (0,0076) 0,0597   (0,0106) 0,0396   (0,0037)

Desvio-Padrão 0,0843 0,0843 0,0709 0,0837 0,1176 0,0905

Teste de Médias 6,051  (0,000) 6,179  (0,000) 4,217  (0,000) 2,383  (0,009) 5,603  (0,000) 10,816  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,0996 e  0,2513 -0,1135 e  0,2247 -0,0805 e  0,2107 -0,1114 e  0,2659 -0,1122 e  0,4136 -0,1135 e  0,4136

Média (erro padrão) 0,0419   (0,0030) 0,0429   (0,0030) 0,0664   (0,0036) 0,0770   (0,0035) 0,0980   (0,0039) 0,0652   (0,0015)

Desvio-Padrão 0,0995 0,0996 0,1192 0,1190 0,1300 0,1160

Teste de Médias 14,124  (0,000) 14,448  (0,000) 18,682  (0,000) 21,725  (0,000) 25,279  (0,000) 42,180  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,2299 e  0,3514 -0,2165 e  0,4339 -0,2246 e  0,4463 -0,2015 e  0,4533 -0,2140 e  0,6055 -0,2299 e  0,6055

Patrimônio médio do cotista o menor o maior

Ano Grupo 1 2 3 4 5 Classe

Média (erro padrão) 0,0683   (0,0068) 0,0968   (0,0080) 0,1311   (0,0088) 0,1035   (0,0090) 0,1206   (0,0103) 0,1040   (0,0039)

Desvio-Padrão 0,1077 0,1260 0,1399 0,1422 0,1614 0,1380

Teste de Médias 10,048  (0,000) 12,175  (0,000) 14,851  (0,000) 11,488  (0,000) 11,746  (0,000) 26,641  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,2602 e  0,4064 -0,2537 e  0,3811 -0,1542 e  0,3980 -0,1317 e  0,4943 -0,1020 e  0,6388 -0,2602 e  0,6388

Média (erro padrão) 0,0539   (0,0074) 0,1624   (0,0070) 0,0564   (0,0077) 0,0627   (0,0071) 0,1043   (0,0099) 0,0879   (0,0037)

Desvio-Padrão 0,1160 0,1110 0,1213 0,1126 0,1567 0,1312

Teste de Médias 7,336  (0,000) 23,098  (0,000) 7,334  (0,000) 8,785  (0,000) 10,501  (0,000) 23,649  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,1495 e  0,4613 -0,1081 e  0,3876 -0,2213 e  0,4107 -0,1399 e  0,4136 -0,1020 e  0,5601 -0,2213 e  0,5601

Média (erro padrão) 0,1601   (0,0105) 0,0887   (0,0085) 0,0529   (0,0075) 0,0360   (0,0067) 0,1316   (0,0091) 0,0939   (0,0040)

Desvio-Padrão 0,1663 0,1340 0,1186 0,1057 0,1431 0,1428

Teste de Médias 15,225  (0,000) 10,470  (0,000) 7,052  (0,000) 5,386  (0,000) 14,532  (0,000) 23,244  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,1815 e  0,6064 -0,1776 e  0,4301 -0,1392 e  0,3750 -0,1627 e  0,3746 -0,1678 e  0,5663 -0,1815 e  0,6064

Média (erro padrão) 0,1429   (0,0109) 0,1212   (0,0099) 0,0925   (0,0083) 0,0417   (0,0066) 0,0493   (0,0074) 0,0895   (0,0041)

Desvio-Padrão 0,1732 0,1568 0,1320 0,1049 0,1177 0,1444

Teste de Médias 13,157  (0,000) 12,298  (0,000) 11,168  (0,000) 6,337  (0,000) 6,670  (0,000) 22,075  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,1952 e  0,6059 -0,1660 e  0,5657 -0,1812 e  0,4469 -0,1931 e  0,3476 -0,1980 e  0,4720 -0,1980 e  0,6059

Média (erro padrão) 0,1256   (0,0116) 0,0614   (0,0097) 0,1100   (0,0116) 0,0972   (0,0134) 0,1144   (0,0125) 0,1017   (0,0053)

Desvio-Padrão 0,1284 0,1067 0,1284 0,1470 0,1379 0,1318

Teste de Médias 10,806  (0,000) 6,358  (0,000) 9,461  (0,000) 7,275  (0,000) 9,120  (0,000) 19,030  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,0742 e  0,4884 -0,1531 e  0,3375 -0,1112 e  0,3775 -0,1148 e  0,5422 -0,1020 e  0,3674 -0,1531 e  0,5422

Média (erro padrão) 0,1086   (0,0044) 0,1112   (0,0040) 0,0862   (0,0039) 0,0648   (0,0037) 0,1026   (0,0044) 0,0947   (0,0018)

Desvio-Padrão 0,1486 0,1341 0,1318 0,1237 0,1476 0,1385

Teste de Médias 24,509  (0,000) 27,804  (0,000) 21,959  (0,000) 17,552  (0,000) 23,262  (0,000) 51,235  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,2602 e  0,6064 -0,2537 e  0,5657 -0,2213 e  0,4469 -0,1931 e  0,5422 -0,1980 e  0,6388 -0,2602 e  0,6388

2005

2006

2007

2008

2009

Total

2007

2008

Fundos de Ações - Ativo

Fundos de Ações - Passivo

2005

2006

2009

Total

Estatísticas de efeito manada por classe de fundo, grupo de fundo e ano baseadas em uma amostra que compreende do início de 2005 ao final do primeiro semestre de 2009. Os grupos de fundos 

são divididos em cinco quantis do patrimônio líquido médio do cotista (patrimônio do fundo / número de cotistas) do início de cada ano. Os grupos são rebalanceados anualmente. Todos os 

cálculos são feitos sobre a estatística H(i), de LSV (1992), que é definida na equação 5.1.1. Nas linhas referentes a testes de média, o primeiro número se refere à estatística Z, e o número em 

parênteses se refere ao p-value para o teste bicaudal para H0: média de H(i) = 0 e Ha: Média de H(i) < 0. O número de observações é de 1126 (dias), para todos os casos. Os casos em que H0 

não é rejeitada foram negritados. As médias de destaque (acima de 0,06 e significantemente diferentes de zero) foram sublinhadas.

Tabela 6.1.1 (continua)
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31 32 33 34 35 31

Patrimônio médio do cotista o menor o maior

Ano Grupo 1 2 3 4 5 Classe

Média (erro padrão) -0,0224   (0,0028) -0,0014   (0,0036) 0,0321   (0,0047) 0,0094   (0,0041) 0,0540   (0,0055) 0,0143   (0,0020)

Desvio-Padrão 0,0445 0,0565 0,0751 0,0648 0,0871 0,0722

Teste de Médias -7,957  (1,000) -0,398  (0,655) 6,774  (0,000) 2,291  (0,011) 9,822  (0,000) 7,042  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,2452 e  0,1266 -0,1940 e  0,1864 -0,2425 e  0,2437 -0,1815 e  0,2488 -0,2590 e  0,2788 -0,2590 e  0,2788

Média (erro padrão) 0,0146   (0,0052) 0,0331   (0,0047) -0,0075   (0,0046) 0,0001   (0,0046) 0,0009   (0,0043) 0,0082   (0,0021)

Desvio-Padrão 0,0819 0,0749 0,0729 0,0732 0,0675 0,0755

Teste de Médias 2,802  (0,003) 6,978  (0,000) -1,627  (0,948) 0,031  (0,488) 0,203  (0,419) 3,850  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,1755 e  0,2418 -0,1700 e  0,2282 -0,1528 e  0,2113 -0,2115 e  0,2077 -0,1761 e  0,2497 -0,2115 e  0,2497

Média (erro padrão) 0,1096   (0,0057) 0,0689   (0,0055) 0,0215   (0,0051) 0,0137   (0,0048) -0,0093   (0,0048) 0,0409   (0,0026)

Desvio-Padrão 0,0897 0,0873 0,0809 0,0766 0,0760 0,0926

Teste de Médias 19,332  (0,000) 12,472  (0,000) 4,204  (0,000) 2,830  (0,002) -1,939  (0,974) 15,605  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,0917 e  0,3074 -0,1118 e  0,2998 -0,1343 e  0,3184 -0,1688 e  0,1997 -0,1501 e  0,2506 -0,1688 e  0,3184

Média (erro padrão) -0,0302   (0,0041) -0,0207   (0,0044) 0,0021   (0,0048) 0,0263   (0,0053) 0,0482   (0,0059) 0,0051   (0,0023)

Desvio-Padrão 0,0646 0,0700 0,0766 0,0842 0,0941 0,0837

Teste de Médias -7,437  (1,000) -4,714  (1,000) 0,428  (0,334) 4,982  (0,000) 8,161  (0,000) 2,186  (0,014)

Mínimo e Máximo -0,2597 e  0,1634 -0,1840 e  0,1778 -0,2212 e  0,2402 -0,1869 e  0,2750 -0,1667 e  0,3394 -0,2597 e  0,3394

Média (erro padrão) 0,0587   (0,0072) 0,0032   (0,0055) -0,0139   (0,0044) -0,0090   (0,0052) 0,0018   (0,0059) 0,0081   (0,0028)

Desvio-Padrão 0,0800 0,0610 0,0489 0,0573 0,0650 0,0683

Teste de Médias 8,096  (0,000) 0,576  (0,282) -3,149  (0,999) -1,743  (0,959) 0,302  (0,381) 2,940  (0,002)

Mínimo e Máximo -0,0776 e  0,2598 -0,1237 e  0,1660 -0,1097 e  0,1257 -0,1388 e  0,1840 -0,1288 e  0,1817 -0,1388 e  0,2598

Média (erro padrão) 0,0221   (0,0027) 0,0180   (0,0023) 0,0092   (0,0023) 0,0101   (0,0022) 0,0212   (0,0025) 0,0161   (0,0011)

Desvio-Padrão 0,0908 0,0788 0,0757 0,0741 0,0846 0,0812

Teste de Médias 8,177  (0,000) 7,656  (0,000) 4,089  (0,000) 4,586  (0,000) 8,417  (0,000) 14,912  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,2597 e  0,3074 -0,1940 e  0,2998 -0,2425 e  0,3184 -0,2115 e  0,2750 -0,2590 e  0,3394 -0,2597 e  0,3394

Fonte: o autor

Patrimônio médio do cotista o menor o maior

Ano Grupo 1 2 3 4 5 Classe

Média (erro padrão) 0,0556   (0,0045) -0,0176   (0,0033) 0,0077   (0,0040) 0,0033   (0,0043) 0,0005   (0,0041) 0,0099   (0,0019)

Desvio-Padrão 0,0715 0,0517 0,0626 0,0673 0,0649 0,0684

Teste de Médias 12,331  (0,000) -5,394  (1,000) 1,958  (0,025) 0,784  (0,216) 0,113  (0,455) 5,135  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,1882 e  0,2165 -0,2463 e  0,1337 -0,2464 e  0,1988 -0,2404 e  0,2436 -0,2584 e  0,2305 -0,2584 e  0,2436

Média (erro padrão) -0,0137   (0,0041) 0,0370   (0,0061) 0,0120   (0,0047) -0,0136   (0,0044) 0,0107   (0,0049) 0,0065   (0,0022)

Desvio-Padrão 0,0650 0,0957 0,0738 0,0691 0,0774 0,0791

Teste de Médias -3,328  (1,000) 6,095  (0,000) 2,565  (0,005) -3,116  (0,999) 2,191  (0,014) 2,889  (0,002)

Mínimo e Máximo -0,1579 e  0,1470 -0,1605 e  0,2716 -0,1875 e  0,1813 -0,1579 e  0,3214 -0,2334 e  0,2152 -0,2334 e  0,3214

Média (erro padrão) -0,0406   (0,0033) 0,0432   (0,0046) -0,0176   (0,0042) -0,0161   (0,0036) -0,0075   (0,0040) -0,0077   (0,0019)

Desvio-Padrão 0,0529 0,0727 0,0657 0,0575 0,0637 0,0686

Teste de Médias -12,122  (1,000) 9,379  (0,000) -4,238  (1,000) -4,439  (1,000) -1,850  (0,968) -3,979  (1,000)

Mínimo e Máximo -0,1783 e  0,1524 -0,1110 e  0,2936 -0,1690 e  0,1983 -0,1421 e  0,1709 -0,1495 e  0,2241 -0,1783 e  0,2936

Média (erro padrão) 0,0187   (0,0042) -0,0087   (0,0037) -0,0218   (0,0038) -0,0082   (0,0040) -0,0406   (0,0038) -0,0121   (0,0018)

Desvio-Padrão 0,0662 0,0585 0,0605 0,0640 0,0604 0,0649

Teste de Médias 4,506  (0,000) -2,372  (0,991) -5,746  (1,000) -2,035  (0,979) -10,727  (1,000) -6,661  (1,000)

Mínimo e Máximo -0,1901 e  0,1796 -0,1657 e  0,1953 -0,1697 e  0,1536 -0,2070 e  0,1512 -0,2527 e  0,1626 -0,2527 e  0,1953

Média (erro padrão) 0,0198   (0,0061) -0,0105   (0,0048) 0,0516   (0,0062) 0,0400   (0,0062) 0,0311   (0,0070) 0,0264   (0,0029)

Desvio-Padrão 0,0676 0,0530 0,0683 0,0688 0,0778 0,0706

Teste de Médias 3,242  (0,001) -2,178  (0,985) 8,343  (0,000) 6,424  (0,000) 4,414  (0,000) 9,240  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,1266 e  0,1727 -0,1322 e  0,1343 -0,1211 e  0,2392 -0,1663 e  0,2196 -0,1165 e  0,2485 -0,1663 e  0,2485

Média (erro padrão) 0,0067   (0,0022) 0,0107   (0,0022) 0,0011   (0,0021) -0,0034   (0,0020) -0,0050   (0,0021) 0,0021   (0,0010)

Desvio-Padrão 0,0730 0,0745 0,0697 0,0671 0,0715 0,0714

Teste de Médias 3,094  (0,001) 4,834  (0,000) 0,546  (0,293) -1,684  (0,954) -2,334  (0,990) 2,156  (0,016)

Mínimo e Máximo -0,1901 e  0,2165 -0,2463 e  0,2936 -0,2464 e  0,2392 -0,2404 e  0,3214 -0,2584 e  0,2485 -0,2584 e  0,3214

Fundos de Renda Fixa - Ativo

2005

Estatísticas de efeito manada por classe de fundo, grupo de fundo e ano baseadas em uma amostra que compreende do início de 2005 ao final do primeiro semestre de 2009. Os grupos de fundos 

são divididos em cinco quantis do patrimônio líquido médio do cotista (patrimônio do fundo / número de cotistas) do início de cada ano. Os grupos são rebalanceados anualmente. Todos os 

cálculos são feitos sobre a estatística H(i), de LSV (1992), que é definida na equação 5.1.1. Nas linhas referentes a testes de média, o primeiro número se refere à estatística Z, e o número em 

parênteses se refere ao p-value para o teste bicaudal para H0: média de H(i) = 0 e Ha: Média de H(i) < 0. O número de observações é de 1126 (dias), para todos os casos. Os casos em que H0 

não é rejeitada foram negritados. As médias de destaque (acima de 0,06 e significantemente diferentes de zero) foram sublinhadas.

Tabela 6.1.1 (continuação)

2006

2007

2008

2009

Total

Fundos Multimercados

2005

2006

2009

Total

2007

2008
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Patrimônio médio do cotista o menor o maior

Ano Grupo 1 2 3 4 5 Classe

Média (erro padrão) 0,0057   (0,0036) -0,0190   (0,0031) -0,0075   (0,0037) 0,0097   (0,0041) 0,0304   (0,0054) 0,0039   (0,0019)

Desvio-Padrão 0,0568 0,0486 0,0582 0,0643 0,0849 0,0658

Teste de Médias 1,583  (0,057) -6,183  (1,000) -2,041  (0,979) 2,394  (0,008) 5,674  (0,000) 2,083  (0,019)

Mínimo e Máximo -0,2478 e  0,1932 -0,2184 e  0,1128 -0,2145 e  0,1935 -0,2336 e  0,1976 -0,1249 e  0,3216 -0,2478 e  0,3216

Média (erro padrão) -0,0010   (0,0049) -0,0191   (0,0034) -0,0216   (0,0034) -0,0246   (0,0036) -0,0173   (0,0040) -0,0167   (0,0018)

Desvio-Padrão 0,0772 0,0534 0,0544 0,0568 0,0633 0,0621

Teste de Médias -0,213  (0,584) -5,637  (1,000) -6,257  (1,000) -6,823  (1,000) -4,317  (1,000) -9,495  (1,000)

Mínimo e Máximo -0,1997 e  0,2142 -0,1360 e  0,1425 -0,1457 e  0,1224 -0,1622 e  0,1530 -0,1945 e  0,2096 -0,1997 e  0,2142

Média (erro padrão) 0,0878   (0,0045) 0,0341   (0,0066) -0,0054   (0,0050) -0,0165   (0,0047) -0,0274   (0,0038) 0,0145   (0,0025)

Desvio-Padrão 0,0711 0,1047 0,0792 0,0744 0,0603 0,0897

Teste de Médias 19,512  (0,000) 5,146  (0,000) -1,071  (0,858) -3,504  (1,000) -7,186  (1,000) 5,718  (0,000)

Mínimo e Máximo -0,1833 e  0,2416 -0,1645 e  0,2856 -0,1759 e  0,1893 -0,1570 e  0,2377 -0,1612 e  0,1865 -0,1833 e  0,2856

Média (erro padrão) -0,0050   (0,0049) -0,0079   (0,0042) -0,0374   (0,0043) -0,0039   (0,0044) 0,0282   (0,0055) -0,0052   (0,0022)

Desvio-Padrão 0,0786 0,0673 0,0682 0,0708 0,0870 0,0775

Teste de Médias -1,005  (0,843) -1,870  (0,969) -8,729  (1,000) -0,885  (0,812) 5,166  (0,000) -2,390  (0,992)

Mínimo e Máximo -0,1901 e  0,1641 -0,1652 e  0,1929 -0,2186 e  0,1836 -0,1973 e  0,2422 -0,1854 e  0,3254 -0,2186 e  0,3254

Média (erro padrão) 0,0219   (0,0066) 0,0044   (0,0050) -0,0239   (0,0040) 0,0071   (0,0056) 0,0334   (0,0065) 0,0086   (0,0026)

Desvio-Padrão 0,0725 0,0552 0,0442 0,0618 0,0722 0,0648

Teste de Médias 3,333  (0,000) 0,879  (0,190) -5,962  (1,000) 1,267  (0,103) 5,108  (0,000) 3,267  (0,001)

Mínimo e Máximo -0,1118 e  0,2103 -0,1081 e  0,1455 -0,1352 e  0,1296 -0,1565 e  0,2035 -0,1121 e  0,2242 -0,1565 e  0,2242

Média (erro padrão) 0,0218   (0,0024) -0,0022   (0,0022) -0,0186   (0,0019) -0,0070   (0,0020) 0,0068   (0,0024) 0,0001   (0,0010)

Desvio-Padrão 0,0800 0,0732 0,0648 0,0676 0,0790 0,0744

Teste de Médias 9,127  (0,000) -0,999  (0,841) -9,653  (1,000) -3,499  (1,000) 2,901  (0,002) 0,147  (0,442)

Mínimo e Máximo -0,2478 e  0,2416 -0,2184 e  0,2856 -0,2186 e  0,1935 -0,2336 e  0,2422 -0,1945 e  0,3254 -0,2478 e  0,3254

1 2 3

Ano Grupo 1

Média (erro padrão) 0,0435  (0,0013)

Desvio-Padrão 0,1068

Teste de Médias 32,9184  (0,0000)

Mínimo e Máximo 0,0157

Média (erro padrão) 0,0292  (0,0013)

Desvio-Padrão 0,1042

Teste de Médias 22,5857  (0,0000)

Mínimo e Máximo 0,0066

Média (erro padrão) 0,0561  (0,0015)

Desvio-Padrão 0,1184

Teste de Médias 38,2268  (0,0000)

Mínimo e Máximo 0,0332

Média (erro padrão) 0,0262  (0,0014)

Desvio-Padrão 0,1112

Teste de Médias 19,1249  (0,0000)

Mínimo e Máximo 0,0051

Média (erro padrão) 0,0396  (0,0017)

Desvio-Padrão 0,0978

Teste de Médias 22,8222  (0,0000)

Mínimo e Máximo 0,0187

Média (erro padrão) 0,0388  (0,0006)
Desvio-Padrão 0,1096

Teste de Médias 60,6244  (0,0000)

Mínimo e Máximo 0,0146

Fonte: o autor

Total

2005

2006

2007

Fundos de Renda Fixa

2005

Tabela 6.1.1 (conclusão)

Estatísticas de efeito manada por classe de fundo, grupo de fundo e ano baseadas em uma amostra que compreende do início de 2005 ao final do primeiro semestre de 2009. Os grupos de fundos 

são divididos em cinco quantis do patrimônio líquido médio do cotista (patrimônio do fundo / número de cotistas) do início de cada ano. Os grupos são rebalanceados anualmente. Todos os 

cálculos são feitos sobre a estatística H(i), de LSV (1992), que é definida na equação 5.1.1. Nas linhas referentes a testes de média, o primeiro número se refere à estatística Z, e o número em 

parênteses se refere ao p-value para o teste bicaudal para H0: média de H(i) = 0 e Ha: Média de H(i) < 0. O número de observações é de 1126 (dias), para todos os casos. Os casos em que H0 

não é rejeitada foram negritados. As médias de destaque (acima de 0,06 e significantemente diferentes de zero) foram sublinhadas.

Total

2006

2007

2008

2009

2008

2009

Total

 

 

 

 

 

 



 40 

Fonte: elaborado pelo autor

Fundos de Renda Fixa

Gráfico 6.1 - Médias móveis de 20 períodos, para cada grupo dentro de cada classe, e o gráfico do fechamento de índice Ibovespa (fonte: Economática).
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

1,000

0,278 1,000

(0,000)

0,254 0,309 1,000

(0,000) (0,000)

0,003 0,070 0,120 1,000

(0,963) (0,267) (0,058)

0,109 0,002 0,005 0,064 1,000

(0,085) (0,970) (0,943) (0,309)

0,322 0,057 0,184 0,032 0,040 1,000

(0,000) (0,370) (0,003) (0,618) (0,528)

0,181 0,095 0,077 0,036 0,058 0,142 1,000

(0,004) (0,135) (0,223) (0,572) (0,358) (0,024)

0,050 0,064 0,022 0,021 0,030 0,123 0,178 1,000

(0,431) (0,317) (0,731) (0,745) (0,633) (0,052) (0,005)

0,105 0,044 0,125 -0,091 0,052 0,088 0,056 0,176 1,000

(0,098) (0,488) (0,049) (0,151) (0,414) (0,168) (0,375) (0,005)

0,019 0,032 -0,064 -0,058 -0,013 0,035 -0,084 -0,026 -0,016 1,000

(0,765) (0,620) (0,313) (0,361) (0,843) (0,587) (0,188) (0,679) (0,809)

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

1,000

0,403 1,000

(0,000)

0,006 0,153 1,000

(0,924) (0,016)

0,104 0,087 0,090 1,000

(0,103) (0,173) (0,159)

0,068 0,255 0,245 0,137 1,000

(0,287) (0,000) (0,000) (0,030)

0,362 0,451 0,129 0,154 0,247 1,000

(0,000) (0,000) (0,042) (0,015) (0,000)

0,149 -0,207 -0,092 -0,088 -0,061 -0,049 1,000

(0,019) (0,001) (0,147) (0,166) (0,338) (0,446)

0,204 0,170 0,080 0,094 0,173 0,257 0,031 1,000

(0,001) (0,007) (0,209) (0,138) (0,006) (0,000) (0,624)

0,075 0,195 0,032 -0,028 0,110 0,171 -0,137 0,127 1,000

(0,241) (0,002) (0,619) (0,660) (0,082) (0,007) (0,031) (0,046)

0,131 0,196 0,086 0,018 0,097 0,159 -0,070 0,087 0,059 1,000

(0,039) (0,002) (0,175) (0,778) (0,127) (0,012) (0,275) (0,174) (0,351)

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

1,000

0,672 1,000

(0,000)

0,470 0,511 1,000

(0,000) (0,000)

0,266 0,295 0,450 1,000

(0,000) (0,000) (0,000)

0,350 0,356 0,431 0,400 1,000

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

0,463 0,450 0,251 0,202 0,135 1,000

(0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,033)

0,262 0,094 0,118 -0,020 0,057 0,178 1,000

(0,000) (0,137) (0,062) (0,748) (0,371) (0,005)

0,065 -0,097 -0,070 -0,136 -0,069 -0,170 0,350 1,000

(0,308) (0,125) (0,273) (0,032) (0,280) (0,007) (0,000)

-0,026 -0,092 -0,155 -0,176 -0,131 -0,055 0,233 0,447 1,000

(0,688) (0,149) (0,014) (0,005) (0,039) (0,384) (0,000) (0,000)

0,403 0,427 0,321 0,118 0,233 0,226 0,207 0,164 0,036 1,000

(0,000) (0,000) (0,000) (0,062) (0,000) (0,000) (0,001) (0,010) (0,568)

Tabela 6.1.2 (continua)

2007

2006

2005

Matrizes de correlações da estatística H(i) para os grupos de fundos em fundos de ações - ativo e passivo, a cada ano. A 

significância dos índices de correlação estão entre parênteses. Os valores de destaque foram negritados.

Ações 

Passivo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Índice de Correlação 

de Pearson

Ações - Ativo Ações - Passivo

Ações 

Ativo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Ações 

Passivo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Índice de Correlação 

de Pearson

Ações - Ativo Ações - Passivo

Ações 

Ativo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Ações 

Passivo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Índice de Correlação 

de Pearson

Ações - Ativo Ações - Passivo

Ações 

Ativo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

1,000

0,623 1,000

(0,000)

0,362 0,282 1,000

(0,000) (0,000)

0,326 0,154 0,469 1,000

(0,000) (0,014) (0,000)

0,276 0,174 0,399 0,586 1,000

(0,000) (0,006) (0,000) (0,000)

0,093 0,018 0,143 0,146 0,042 1,000

(0,141) (0,774) (0,023) (0,020) (0,510)

0,285 0,300 0,337 0,227 0,214 0,137 1,000

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,029)

0,529 0,528 0,402 0,368 0,357 0,086 0,333 1,000

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,172) (0,000)

0,547 0,539 0,266 0,227 0,227 0,096 0,308 0,544 1,000

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,126) (0,000) (0,000)

0,288 0,271 0,369 0,210 0,266 0,172 0,274 0,340 0,211 1,000

(0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,000) (0,006) (0,000) (0,000) (0,001)

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

1,000

0,399 1,000

(0,000)

0,128 0,101 1,000

(0,160) (0,267)

0,231 0,216 0,208 1,000

(0,010) (0,017) (0,022)

0,043 -0,116 -0,073 0,038 1,000

(0,636) (0,204) (0,424) (0,677)

0,183 -0,133 0,061 0,053 0,047 1,000

(0,044) (0,145) (0,506) (0,561) (0,605)

0,464 0,384 0,148 0,094 0,096 0,008 1,000

(0,000) (0,000) (0,104) (0,303) (0,296) (0,928)

0,315 0,291 0,126 0,312 -0,037 -0,065 0,266 1,000

(0,000) (0,001) (0,168) (0,001) (0,690) (0,476) (0,003)

0,208 0,208 0,050 0,066 0,002 0,034 0,156 -0,037 1,000

(0,022) (0,022) (0,587) (0,470) (0,982) (0,708) (0,088) (0,688)

0,112 0,284 -0,054 0,208 0,041 0,007 0,051 0,116 0,056 1,000

(0,220) (0,002) (0,554) (0,022) (0,654) (0,936) (0,579) (0,207) (0,545)

Matrizes de correlações da estatística H(i) para os grupos de fundos em fundos de ações - ativo e passivo, a cada ano. A 

significância dos índices de correlação estão entre parênteses. Os valores de destaque foram negritados.

Tabela 6.1.2 (conclusão)

Fonte: elaborado pelo autor

2009

2008

Ações 

Passivo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Índice de Correlação 

de Pearson

Ações - Ativo Ações - Passivo

Ações 

Ativo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Ações 

Passivo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Índice de Correlação 

de Pearson

Ações - Ativo Ações - Passivo

Ações 

Ativo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5
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6.2. A influência da ancoragem de preço sobre o efeito manada 

 

Para este teste, foi usada a regressão de dados em painel – efeitos fixos, a fim de compensar e 

medir a influência da idiosincrasia do comportamento de cada grupo de fundos, evitando 

assim que isto contamine o que queremos medir: se novas máximas e mínimas do índice 

Ibovespa provocam efeito manada. Assim, foram feitas seis regressões: cinco delas apenas 

considerando grupos dentro de cada classe de fundos, e a última considerando todos os grupos 

de todas as classes. Os resultados podem ser vistos na tabela 6.3.1. Primeiramente, será 

analisado o R2: O R2 intragrupo, ou seja, o poder de explicação das variáveis dummy sobre o 

comportamento de manda, é baixo, variando de acordo com a classe de fundos, entre 1,6% e 

3,7%. Já o R2 entre grupos, ou seja, o poder de explicação das características não observadas 

pertinentes a cada grupo e que não variam com o tempo, é alto, com excessão da classe de 

fundos de ações – passivo. Isto sugere que a influência de novas máximas e mínimas sobre o 

efeito manada, ou seja, sobre os cotistas de fundos de investimento no Brasil, ainda que exista, 

tem muito pouca relevância. 

Analisemos os resultados para cada ocorrência: máximos e mínimos 

 

Novas máximas, em um ano e em três meses 

Os resultados sugerem que novas máximas no âmbito de um ano têm relação contemporânea 

positiva com o efeito manada fundos de ações – ativo, e uma relação defasada negativa com 

fundos multimercados e de renda fixa – ativo.  

Já no âmbito de três meses, não há evidência de algum impacto significante de novas 

máximas sobre fundos de ações. 

É observado um efeito em fundos multimercados, sendo ele negativo no âmbito de um ano, e 

positivo no âmbito de três meses. Não foi encontrada explicação teórica para um 

comportamento tal na bibliografia pesquisada. 

 

Novas mínimas, em um ano e em três meses 

De forma geral, os resultados em novas mínimas são mais consistentes e com coeficientes 

maiores que em novas máximas. Também, novas mínimas no âmbito de um ano têm maiores 

coeficientes que novas mínimas em três meses.  

No âmbito de um ano, novas mínimas estão relacionadas a uma diminuição do efeito manada, 

ou seja, do consenso em movimentar fundos, no dia seguinte e quatro dias após, em todas as 
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classes de fundos, individualmente e em conjunto. Também são significantes a relação 

contemporânea e defasada em cinco dias nos fundos de ações-ativos.  

Não foi encontrada linha teórica que explique este fenômeno. Futuros estudos podem verificar 

se há um momento de maior movimento, mas sem consenso, após a ocorrência de novas 

mínimas, ao regredir, em vez de o efeito manada, o giro, ou seja, a soma dos módulos das 

captações e resgates de cada fundo, relativos ao seu patrimônio líuqido, a fim de verificar a 

ocorrência de um giro anormal após tais eventos de novas mínimas. 

Um fato relevante é que os coeficientes de novas mínimas são maiores que os de novas 

máximas. Assim, deste teste concluímos que o efeito da ancoragem de preço existe, mas tem 

pouca relevância sobre o efeito manada. Há variáveis não observadas, capturadas pela 

regressão de dados em painel, que têm participação muito maior no efeito manada. 

As saídas do software Stata10 podem ser vistas no APÊNDICE C. 

 

Estímulo Ações-Ativo Ações - Passivo Renda Fixa - Ativo Multimercados Renda Fixa Todos

0,025** 0,003 0,011 0,001 0,008 0,010*

Lag 1 0,008 0,015 0,009 -0,008 -0,003 0,004

Lag 2 0,006 -0,004 0,007 -0,015* 0,004 0,000

Lag 3 0,010 -0,001 0,017* -0,004 0,007 0,007

Lag 4 0,016 -0,013 0,008 -0,011 0,002 0,001

Lag 5 0,015 0,002 -0,024** -0,033** 0,001 -0,008*

-0,044* -0,025 -0,008 0,005 -0,016 -0,016*

Lag 1 -0,044* -0,087** -0,055** -0,053** -0,036* -0,055**

Lag 2 -0,016 -0,050 -0,005 -0,022 0,004 -0,015

Lag 3 -0,021 0,046 0,031 0,016 0,002 0,015

Lag 4 -0,029 -0,066* -0,070** -0,042** -0,047** -0,053**

Lag 5 -0,045* -0,001 0,023 0,011 -0,006 -0,003

-0,007 -0,001 0,000 0,002 -0,005 -0,002

Lag 1 0,003 -0,007 0,001 0,006 0,001 0,001

Lag 2 -0,009 0,002 0,004 0,022** 0,001 0,003

Lag 3 -0,013 -0,001 -0,009 0,004 -0,008 -0,007*

Lag 4 -0,007 0,007 -0,003 0,005 -0,006 -0,002

Lag 5 -0,004 -0,013 0,018** 0,014* -0,007 0,002

-0,010 0,007 -0,010 -0,013* -0,014* -0,008

Lag 1 0,012 0,008 0,033** 0,007 0,004 0,018**

Lag 2 -0,015 -0,007 0,014 -0,007 -0,018* -0,007

Lag 3 -0,005 -0,022 -0,029** -0,010 -0,009 -0,016**

Lag 4 0,010 0,035* 0,035** 0,026** 0,025** 0,029**

Lag 5 0,005 -0,002 -0,018* -0,008 -0,023** -0,009

R2 intragrupo 3,2% 1,6% 2,4% 3,7% 2,9% 1,4%

R2 entre grupos 59,2% 5,1% 75,5% 13,8% 76,2% 16,9%

R2 geral 3,1% 1,6% 2,4% 3,7% 2,8% 1,2%

# médio de obs. 1115,8 1106,2 1116,0 1116,0 1116,0 1114,0

Legenda:

Tabela 6.2.1

Coeficientes e R2 resultantes das regressões em painel da medida de efeito manada H(i) explicada pelas variáveis dummy  de 

ancoragem de preço para as diferentes classes de fundos de investimento. 

As variáveis têm o seguinte significado: Dmax assume o valor 1 quando o Ibovespa, na mesma data, alcança um novo recorde no âmbito 

de 252 ou 63 dias úteis; Dmin assume valor 1 quando quando o Ibovespa, na mesma data, alcança uma nova mínima 252 ou 63 dias úteis. 

Cada coluna se refere a uma regressão de dados em painel. Todas as regressões foram significantes.

* significante ao nível de 5% ** significante ao nível de 1% Fonte: elaborado pelo autor

252maxD

252minD

63maxD

63minD
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7. CONCLUSÕES 

 

 

Este estudo objetivou detectar empiricamente, por meio de inferência estatística, a ocorrência 

do efeito manada de captações em fundos de investimento no Brasil, bem como um de seus 

possíveis direcionadores, a ancoragem de preço. 

Ao contrário de Lakonishok, Shleifer e Vishny (1992), que encontraram fraca evidência de 

efeito manada entre gestores de fundos de investimento, encontrou-se fortes indícios do 

mesmo, e distribuído de maneira heterogênea entre grupos de investidores em fundos de ações 

com estratégia ativa, e de maneira homogênea entre grupos de investidores em fundos de 

ações com estratégia passiva.  

Além de detectar se este efeito ocorre, em média, como fizeram LSV em 1992, foi possível, 

por meio da visualização em gráficos com alisamento por medias móveis, verificar que ele 

tem bastante variância, mas segue tendências, de acordo com a época, e que em uma época de 

longa alta no mercado acionário, a saber, no ano de 2007, houve um relativo consenso entre 

diferentes grupos de investidores, ou seja, um efeito manada entre todos os grupos, mas na 

maior parte do tempo não há tal homogeneidade. 

Em um segundo teste, foi possível detectar um pequeno poder de explicação de dummies de 

evento relacionadas a novas ancoragens de preço, ou seja, novas mínimas e novas máximas 

no índice Ibovespa. Assim, há fraca evidência de que os investidores utilizam esta heurística 

para tomar suas decisões, já que o poder de explicação de tais eventos é muito pequeno, na 

ordem de dois a três por cento. Isto está em desacordo com os resultados encontrados por 

Borges (2002), que testou este efeito sobre o volume negociado de ações da Bovespa, e com o 

viés de heurística, defendido em finanças comportamentais por diversos autores, como 

Shefrin (2000). 

 

Este estudo teve as seguintes principais limitações, que são colocadas como sugestões de 

pesquisa para melhoria deste estudo: 

Foi utilizado o período em que havia disponibilidade de informações completas que, embora 

grande em número de observações, aborda apenas quatro anos e meio. Assim, não é possível 

testar a relação entre o efeito manada e crises no mercado acionário. Um estudo com um 

horizonte maior de tempo, e não limitado ao mercado brasileiro, teria um poder maior de 

elucidação do comportamento dos investidores. 
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Além disso, a medida de efeito manada utilizada não é perfeita, pois não é possível saber 

exatamente quantas pessoas tomaram as decisões de compra e venda de suas cotas. 

Este estudo não é conclusivo, ou seja, ainda há diversos fatores que induzem ao efeito manada 

que ainda não foram endereçados. Estes são tópicos de grande relevância na compreensão do 

comportamento dos investidores, e algumas perguntas de pesquisa levantadas com base nos 

resultados deste estudo, que são sugestões de novas pesquisas, são: 

Há disseminação sequencial do efeito manada, talvez provocada por uma disseminação em 

cascata das informações entre grupos de investidores? 

O efeito manada tem influência sobre os retornos de mercado? 

A ancoragem de preço gera uma movimentação, ou giro, anormal nos fundos de 

investimento? 
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APÊNDICE A 

Gráficos de H(i) para todos os grupos 

Fonte: elaborado pelo autor

Gráficos da estatística H(i) nos cinco grupos de fundos de ações-ativo
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Fonte: elaborado pelo autor

Gráficos da estatística H(i) nos cinco grupos de fundos de Ações - Passivo
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Fonte: elaborado pelo autor

Gráficos da estatística H(i) nos cinco grupos de fundos de Renda Fixa - Ativo
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Fonte: elaborado pelo autor

Gráficos da estatística H(i) nos cinco grupos de fundos Multimercados
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Fonte: elaborado pelo autor

Gráficos da estatística H(i) nos cinco grupos de fundos de Renda Fixa
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APÊNDICE B 

 

Classe Variável
ADF com 

constante

ADF sem 

Constante

ADF com tendência e 

constante

ADF com 

drift

P-P com 

constante

P-P sem 

Constante

P-P com tendência e 

constante

H(i) Grupo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 3 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 1 0,06 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 1 0,02 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H(i) Grupo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: o autor

Retornos do Ibovespa

Testes de raiz unitária sobre a variável H(i) e o índice Ibovespa. Os valores são p-values. Sendo inferiores a 5%, aceitamos a hipótese alternativa de 

estacionariedade. Os testes Augmented Dickey-Fuller (ADF) foram feitos com 10 lags, e os testes Phillips-Perron (P-P) foram feitos com o número de 

lags sugerido pelo modelo. O grupo 1 da classe RF Ativo e o grupo 1 da classe Renda Fixa não rejeitaram a hipótese de raiz unitária nos testes ADF com 

constante e ADF com tendência e constante. Portanto, serão retirados dos testes com séries de tempo.

Tabela 6

Ações Ativo

Ações Passivo

RF Ativo

Multimercados

Renda Fixa
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APÊNDICE C 

 

 

Regressões de dados em painel – saídas do software Stata 10. 

 

Painel 1 – grupos na classe Ações - Ativo 

                                                                              
         rho    .04313142   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .11229012
     sigma_u    .02384033
                                                                              
       _cons     .0652543   .0019069    34.22   0.000      .061516    .0689925
         L5.     -.045372   .0196994    -2.30   0.021    -.0839905   -.0067534
         L4.    -.0290944   .0199865    -1.46   0.146    -.0682759     .010087
         L3.    -.0214339   .0227946    -0.94   0.347    -.0661202    .0232525
         L2.    -.0164204   .0222705    -0.74   0.461    -.0600794    .0272385
         L1.    -.0435335   .0218599    -1.99   0.046    -.0863874   -.0006795
         --.    -.0441148   .0170132    -2.59   0.010    -.0774673   -.0107624
      min252  
         L5.     .0048505   .0112051     0.43   0.665    -.0171159    .0268169
         L4.      .010428   .0125476     0.83   0.406    -.0141701    .0350262
         L3.    -.0049787   .0126058    -0.39   0.693    -.0296909    .0197335
         L2.    -.0153008    .012198    -1.25   0.210    -.0392136     .008612
         L1.      .011978   .0123174     0.97   0.331     -.012169     .036125
         --.    -.0096638   .0104918    -0.92   0.357    -.0302318    .0109041
       min63  
         L5.     .0148432   .0103229     1.44   0.151    -.0053938    .0350802
         L4.     .0159812   .0100274     1.59   0.111    -.0036764    .0356388
         L3.     .0095686   .0099859     0.96   0.338    -.0100076    .0291448
         L2.     .0063807   .0097386     0.66   0.512    -.0127108    .0254723
         L1.      .008165   .0098986     0.82   0.409    -.0112401    .0275701
         --.     .0252279   .0093361     2.70   0.007     .0069255    .0435302
      max252  
         L5.     -.003626   .0085253    -0.43   0.671     -.020339     .013087
         L4.    -.0073958   .0079471    -0.93   0.352    -.0229751    .0081836
         L3.    -.0133501   .0080268    -1.66   0.096    -.0290857    .0023855
         L2.    -.0092075   .0079232    -1.16   0.245    -.0247401    .0063251
         L1.      .002671   .0079364     0.34   0.736    -.0128875    .0182295
         --.    -.0070598   .0075466    -0.94   0.350    -.0218541    .0077345
       max63  
                                                                              
           H        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for clustering on codjunta)

corr(u_i, Xb)  = -0.0000                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(24,5550)         =      9.48

       overall = 0.0310                                        max =      1116
       between = 0.5916                                        avg =    1115.8
R-sq:  within  = 0.0321                         Obs per group: min =      1115

Group variable: codjunta                        Number of groups   =         5
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5579

. xtreg H  L(0/5).max63 L(0/5).max252 L(0/5).min63 L(0/5).min252 if classe == 1, fe robust

 
 

Painel 2 – grupos na classe Ações - Passivo 

 

                                                                              
         rho    .01994868   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .13597418
     sigma_u    .01939944
                                                                              
       _cons     .0975829   .0023155    42.14   0.000     .0930437    .1021221
         L5.    -.0007734    .026429    -0.03   0.977    -.0525847    .0510379
         L4.    -.0662856   .0271913    -2.44   0.015    -.1195914   -.0129799
         L3.     .0462403   .0296893     1.56   0.119    -.0119625     .104443
         L2.    -.0496308   .0270801    -1.83   0.067    -.1027185    .0034568
         L1.     -.086542   .0245594    -3.52   0.000    -.1346881   -.0383959
         --.    -.0249601   .0230731    -1.08   0.279    -.0701925    .0202724
      min252  
         L5.    -.0024686   .0142263    -0.17   0.862    -.0303578    .0254206
         L4.     .0348495   .0157793     2.21   0.027     .0039158    .0657832
         L3.    -.0222957    .014851    -1.50   0.133    -.0514094    .0068181
         L2.    -.0070285   .0141913    -0.50   0.620     -.034849     .020792
         L1.     .0081051    .013261     0.61   0.541    -.0178917    .0341019
         --.     .0066198    .013826     0.48   0.632    -.0204846    .0337243
       min63  
         L5.     .0021421    .012606     0.17   0.865    -.0225706    .0268548
         L4.    -.0132466   .0131226    -1.01   0.313    -.0389721    .0124788
         L3.    -.0012633   .0132131    -0.10   0.924    -.0271662    .0246395
         L2.    -.0044231   .0136121    -0.32   0.745    -.0311082     .022262
         L1.     .0146438   .0127987     1.14   0.253    -.0104466    .0397343
         --.     .0031104    .012769     0.24   0.808    -.0219219    .0281426
      max252  
         L5.    -.0125679   .0106657    -1.18   0.239     -.033477    .0083411
         L4.     .0072713    .011156     0.65   0.515    -.0145989    .0291414
         L3.    -.0011405    .011454    -0.10   0.921    -.0235949     .021314
         L2.     .0021614   .0119359     0.18   0.856    -.0212376    .0255604
         L1.    -.0070315   .0109026    -0.64   0.519    -.0284048    .0143419
         --.    -.0012556    .010976    -0.11   0.909    -.0227729    .0202617
       max63  
                                                                              
           H        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for clustering on codjunta)

corr(u_i, Xb)  = 0.0004                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(24,5502)         =      5.78

       overall = 0.0156                                        max =      1116
       between = 0.0514                                        avg =    1106.2
R-sq:  within  = 0.0158                         Obs per group: min =      1091

Group variable: codjunta                        Number of groups   =         5
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5531

. xtreg H  L(0/5).max63 L(0/5).max252 L(0/5).min63 L(0/5).min252 if classe == 2, fe robust
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Painel 3 – grupos na classe Renda Fixa - Ativo 

 

                                                                              
         rho    .00590014   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .08029423
     sigma_u    .00618587
                                                                              
       _cons     .0124878   .0012929     9.66   0.000     .0099532    .0150224
         L5.      .022833   .0202308     1.13   0.259    -.0168272    .0624932
         L4.    -.0702014   .0180068    -3.90   0.000    -.1055018    -.034901
         L3.      .030798   .0201162     1.53   0.126    -.0086377    .0702337
         L2.    -.0052348   .0187048    -0.28   0.780    -.0419035    .0314339
         L1.    -.0551663   .0208743    -2.64   0.008    -.0960881   -.0142445
         --.    -.0079768   .0161049    -0.50   0.620    -.0395487    .0235952
      min252  
         L5.    -.0182762   .0088344    -2.07   0.039    -.0355951   -.0009573
         L4.     .0346972   .0090168     3.85   0.000     .0170208    .0523737
         L3.    -.0289393   .0093242    -3.10   0.002    -.0472184   -.0106603
         L2.     .0141772   .0104562     1.36   0.175    -.0063211    .0346754
         L1.     .0325537   .0101863     3.20   0.001     .0125846    .0525229
         --.    -.0096284   .0091993    -1.05   0.295    -.0276627    .0084058
       min63  
         L5.    -.0243941   .0075237    -3.24   0.001    -.0391435   -.0096447
         L4.     .0077077   .0077119     1.00   0.318    -.0074108    .0228261
         L3.      .016535    .007325     2.26   0.024     .0021752    .0308948
         L2.     .0066386   .0074234     0.89   0.371    -.0079142    .0211915
         L1.     .0088094   .0072247     1.22   0.223    -.0053538    .0229727
         --.     .0109993   .0067999     1.62   0.106    -.0023312    .0243297
      max252  
         L5.     .0181614   .0061288     2.96   0.003     .0061465    .0301763
         L4.    -.0028726   .0061296    -0.47   0.639    -.0148891    .0091439
         L3.    -.0094811   .0057014    -1.66   0.096     -.020658    .0016958
         L2.      .003858    .006025     0.64   0.522    -.0079534    .0156695
         L1.     .0014384   .0058037     0.25   0.804    -.0099391    .0128159
         --.     .0003839   .0053241     0.07   0.943    -.0100535    .0108213
       max63  
                                                                              
           H        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for clustering on codjunta)

corr(u_i, Xb)  = 0.0000                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(24,5551)         =      4.96

       overall = 0.0235                                        max =      1116
       between = 0.7548                                        avg =    1116.0
R-sq:  within  = 0.0236                         Obs per group: min =      1116

Group variable: codjunta                        Number of groups   =         5
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5580

. xtreg H  L(0/5).max63 L(0/5).max252 L(0/5).min63 L(0/5).min252 if classe == 3, fe robust

 
 

Painel 4 – grupos na classe Multimercados 

 

                                                                              
         rho    .00871788   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .07017957
     sigma_u    .00658139
                                                                              
       _cons     .0028901   .0011681     2.47   0.013     .0006002      .00518
         L5.     .0106501   .0124946     0.85   0.394    -.0138442    .0351443
         L4.     -.042015    .012104    -3.47   0.001    -.0657436   -.0182864
         L3.     .0159973    .012796     1.25   0.211    -.0090879    .0410825
         L2.    -.0216164   .0134253    -1.61   0.107    -.0479352    .0047025
         L1.    -.0526061   .0138457    -3.80   0.000    -.0797491   -.0254631
         --.     .0047057   .0114909     0.41   0.682     -.017821    .0272324
      min252  
         L5.    -.0082291   .0072333    -1.14   0.255    -.0224092     .005951
         L4.     .0261701   .0073134     3.58   0.000     .0118329    .0405072
         L3.    -.0104784    .007111    -1.47   0.141    -.0244188    .0034619
         L2.    -.0069944   .0076672    -0.91   0.362     -.022025    .0080362
         L1.     .0065256   .0075439     0.87   0.387    -.0082634    .0213146
         --.    -.0134958   .0066922    -2.02   0.044    -.0266152   -.0003764
       min63  
         L5.    -.0328528   .0069914    -4.70   0.000    -.0465586   -.0191469
         L4.     -.010779   .0072523    -1.49   0.137    -.0249963    .0034383
         L3.    -.0038391   .0071564    -0.54   0.592    -.0178686    .0101903
         L2.     -.014762   .0072552    -2.03   0.042    -.0289851    -.000539
         L1.    -.0080469    .007231    -1.11   0.266    -.0222225    .0061287
         --.     .0013585   .0067719     0.20   0.841     -.011917     .014634
      max252  
         L5.      .014287   .0060477     2.36   0.018      .002431     .026143
         L4.     .0047151   .0062098     0.76   0.448    -.0074585    .0168887
         L3.     .0035979   .0061658     0.58   0.560    -.0084894    .0156853
         L2.     .0222534   .0062315     3.57   0.000     .0100372    .0344696
         L1.     .0061304   .0062943     0.97   0.330     -.006209    .0184697
         --.       .00185    .005891     0.31   0.754    -.0096986    .0133986
       max63  
                                                                              
           H        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for clustering on codjunta)

corr(u_i, Xb)  = 0.0000                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(24,5551)         =     11.40

       overall = 0.0366                                        max =      1116
       between = 0.1379                                        avg =    1116.0
R-sq:  within  = 0.0368                         Obs per group: min =      1116

Group variable: codjunta                        Number of groups   =         5
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5580

. xtreg H  L(0/5).max63 L(0/5).max252 L(0/5).min63 L(0/5).min252 if classe == 4, fe robust
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Painel 5 – grupos na classe Renda Fixa 

 

                                                                              
         rho     .0426986   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .07225597
     sigma_u    .01526006
                                                                              
       _cons     .0041875    .001241     3.37   0.001     .0017548    .0066203
         L5.    -.0058214   .0151681    -0.38   0.701    -.0355568    .0239139
         L4.     -.047247   .0147757    -3.20   0.001    -.0762132   -.0182808
         L3.     .0020442   .0169638     0.12   0.904    -.0312115       .0353
         L2.     .0039047    .015245     0.26   0.798    -.0259815    .0337909
         L1.    -.0358158   .0169202    -2.12   0.034    -.0689861   -.0026454
         --.    -.0155794   .0125251    -1.24   0.214    -.0401336    .0089747
      min252  
         L5.    -.0232082   .0069709    -3.33   0.001    -.0368739   -.0095425
         L4.     .0254898   .0068412     3.73   0.000     .0120785    .0389012
         L3.    -.0092795   .0069883    -1.33   0.184    -.0229793    .0044204
         L2.    -.0181274   .0070093    -2.59   0.010    -.0318683   -.0043864
         L1.     .0036019   .0066285     0.54   0.587    -.0093927    .0165964
         --.    -.0141731   .0059186    -2.39   0.017     -.025776   -.0025702
       min63  
         L5.     .0011265   .0058383     0.19   0.847    -.0103188    .0125718
         L4.     .0021298   .0060949     0.35   0.727    -.0098187    .0140782
         L3.     .0070421   .0059677     1.18   0.238     -.004657    .0187412
         L2.     .0042996   .0059224     0.73   0.468    -.0073107    .0159099
         L1.    -.0028273   .0057525    -0.49   0.623    -.0141044    .0084499
         --.     .0078505   .0057971     1.35   0.176    -.0035141    .0192152
      max252  
         L5.    -.0066912   .0044439    -1.51   0.132     -.015403    .0020206
         L4.    -.0058477   .0046417    -1.26   0.208    -.0149474    .0032519
         L3.    -.0078178   .0046502    -1.68   0.093    -.0169341    .0012984
         L2.     .0007032   .0046209     0.15   0.879    -.0083557     .009762
         L1.     .0010031   .0045291     0.22   0.825    -.0078757    .0098818
         --.    -.0050813   .0046097    -1.10   0.270    -.0141182    .0039556
       max63  
                                                                              
           H        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for clustering on codjunta)

corr(u_i, Xb)  = -0.0000                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(24,5551)         =      7.20

       overall = 0.0278                                        max =      1116
       between = 0.7623                                        avg =    1116.0
R-sq:  within  = 0.0288                         Obs per group: min =      1116

Group variable: codjunta                        Number of groups   =         5
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5580

. xtreg H  L(0/5).max63 L(0/5).max252 L(0/5).min63 L(0/5).min252 if classe == 6, fe robust

 
 

Painel 6 – grupos em todas as classes 

 

                                                                              
         rho    .15769326   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e     .1000419
     sigma_u    .04328659
                                                                              
       _cons     .0395264   .0007364    53.68   0.000     .0380831    .0409698
         L5.    -.0032852   .0092864    -0.35   0.724     -.021487    .0149166
         L4.    -.0525913   .0090944    -5.78   0.000    -.0704167    -.034766
         L3.     .0153753    .010057     1.53   0.126    -.0043369    .0350876
         L2.     -.015095   .0095947    -1.57   0.116     -.033901     .003711
         L1.    -.0551132   .0096268    -5.72   0.000     -.073982   -.0362443
         --.    -.0163253   .0078658    -2.08   0.038    -.0317426   -.0009081
      min252  
         L5.    -.0090452   .0047262    -1.91   0.056    -.0183087    .0002184
         L4.     .0294816   .0050971     5.78   0.000      .019491    .0394722
         L3.    -.0156783   .0049359    -3.18   0.001    -.0253529   -.0060037
         L2.    -.0067985   .0049747    -1.37   0.172    -.0165492    .0029522
         L1.     .0181366   .0048785     3.72   0.000     .0085744    .0276988
         --.    -.0082673   .0044378    -1.86   0.062    -.0169657    .0004311
       min63  
         L5.    -.0083372   .0040414    -2.06   0.039    -.0162584   -.0004159
         L4.     .0006728   .0041227     0.16   0.870    -.0074078    .0087535
         L3.     .0067645   .0040875     1.65   0.098    -.0012472    .0147762
         L2.      .000079   .0041389     0.02   0.985    -.0080334    .0081915
         L1.     .0036574   .0040183     0.91   0.363    -.0042185    .0115334
         --.     .0097325   .0038984     2.50   0.013     .0020915    .0173735
      max252  
         L5.     .0024994     .00337     0.74   0.458    -.0041059    .0091048
         L4.    -.0020284   .0034064    -0.60   0.552    -.0087051    .0046484
         L3.    -.0072685   .0034199    -2.13   0.034    -.0139717   -.0005653
         L2.     .0031112   .0035092     0.89   0.375    -.0037669    .0099893
         L1.     .0010979    .003354     0.33   0.743    -.0054761    .0076718
         --.    -.0023062   .0032608    -0.71   0.479    -.0086975    .0040851
       max63  
                                                                              
           H        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for clustering on codjunta)

corr(u_i, Xb)  = -0.0002                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(24,28915)        =     15.87

       overall = 0.0116                                        max =      1116
       between = 0.1687                                        avg =    1114.0
R-sq:  within  = 0.0136                         Obs per group: min =      1091

Group variable: codjunta                        Number of groups   =        26
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     28965

. xtreg H  L(0/5).max63 L(0/5).max252 L(0/5).min63 L(0/5).min252, fe robust

 
 

 

 

 


