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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo identificar a existência de Habilidade de Market-Timinig 

(HMT) dos gestores de fundos de previdência multimercados brasileiro, além de 

investigar os possíveis determinantes da HMT, com base nas características 

específicas desses fundos. A amostra foi composta pelos valores mensais das cotas 

de 284 fundos de previdência multimercado durante o período de janeiro de 2009 a 

dezembro de 2018. As análises foram realizadas por meio de regressão por mínimos 

quadrados ordinários (MQO), cuja variável dependente foi o prêmio de risco 

proporcionado pelos fundos analisados (Henriksson e Merton, 1981), na investigação 

da existência de HMT. Como variáveis explicativas foram utilizados o prêmio de risco 

proporcionado pelo mercado e o máximo entre zero e a diferença entre o retorno do 

ativo livre de risco e o retorno de mercado. Para a investigação dos determinantes, 

utilizou-se como variável dependente o coeficiente que mede a HMT obtido na 

primeira etapa do estudo. Como variáveis explicativas, foram selecionadas 

características dos fundos, como idade, tamanho do fundo, percentual permitido de 

investimento no exterior e taxas de administração. Os resultados indicam que no geral 

não há evidências de HMT no mercado de fundos de previdência multimercados no 

Brasil, onde apenas 5,28% dos fundos apresentaram HMT. Os resultados também 

indicam que o tempo de atividade do fundo tende a influenciar positivamente a HMT. 

Há relação negativa entre a performance e o tamanho dos fundos, ou seja, os fundos 

maiores tendem a encontrar dificuldades de HMT. 

Palavras-chave: Determinantes; Fundos de Investimento; Habilidade de Market 

Timing. 



 

 

 

ABSTRACT 

This article aims to identify the existence of market timinig ability (MTA) of managers 

of Brazilian multi-market pension funds, and to investigate the possible determinants 

of MTA, based on the specific characteristics of these funds. The sample consisted of 

the monthly values of the shares of 284 multi-market pension funds during the period 

from January 2009 to December 2018. The analyzes were performed by ordinary least 

squares (OLS) regression, whose dependent variable was the premium of risk 

provided by the funds analyzed (Henriksson and Merton, 1981), when investigating the 

existence of MTA. As explanatory variables we used the risk premium provided by the 

market and the maximum between zero and the difference between the return of the 

risk free asset and the market return. For the investigation of the determinants, the 

dependent variable was the coefficient that measures the MTA obtained in the first 

stage of the study. As explanatory variables, characteristics of the funds were selected, 

such as age, fund size, allowed percentage of foreign investment and management 

fees. The results indicate that overall there is no evidence of MTA in the multi-market 

pension fund market in Brazil, where only 5.28% of funds had MTA. The results also 

indicate that fund uptime tends to positively influence the MTA. There is a negative 

relationship between performance and size of funds, ie larger funds tend to encounter 

MTA difficulties. 

Keywords: Determinants; Investment funds; Market Timing Ability. 
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1 INTRODUÇÃO 

Empresas e famílias, na condição de investidores, procuram cada vez mais 

acessar o mercado de capitais para investir seus recursos. De acordo com Costa, 

Penha e Silva (2010), os investidores ingressam nesse mercado comprando 

diretamente os ativos por meio de uma corretora ou por meio de outros mecanismos, 

como os fundos de investimentos. Uma vez que o mercado de capitais oferece 

diversos produtos, do mais simples e seguro ao mais complexo e arrisco, por vezes, 

a escolha de se investir por meio de um fundo de investimento torna-se bastante 

atraente para investidores com pouco conhecimento sobre os produtos, pouca 

disponibilidade de tempo para acompanhamento diário das transações ou pela não 

necessidade de se envolver nas atividades operacionais, entre outros. 

No entanto, a escolha por um determinado fundo de investimento deve ser 

cuidadosa, pois nem todos os fundos apresentam retornos satisfatórios. Um fatores 

que interferem na rentabilidade dos fundos, é a habilidade de Market-Timing do gestor 

do fundo. 

Pelo lado dos emissores de títulos, muitos administradores de empresas 

tendem a adotar, em um contexto moderno, estratégias voltadas ao Market-Timing, 

pois é encarado por muitos especialistas como um dos fatores responsáveis pela 

determinação da estrutura capital das empresas. Dessa forma, o Market-Timing pode 

ser entendido como um processo cujas empresas tendem a prever tendências de 

mercado a serem exploradas, sobretudo os períodos em que há altas e baixas para, 

principalmente, identificar o melhor momento para a emissão de ações. Todavia, esta 

pesquisa se propõe a seguir a uma segunda vertente do Market-Timing. Assim, a 

pesquisa se propõe a analisar como os gestores dos fundos de investimentos 

respondem as tendências do mercado, sobretudo frente aos processos de compra de 

ações ou de títulos de renda fixa.   

Dessa forma, as habilidades de Market-Timing de um gestor são consideradas 

como efetivas quando esses acertam, demasiadamente, as previsões do mercado. É 

uma ferramenta acionada, de forma geral, para a geração de uma quantidade maior 

de capital, principalmente quando o custo de emissão visa atingir índices mais baixos 

de maneira temporária. Apresenta-se este tema para a discussão, pois é uma 

ferramenta que tem sido utilizada, significativamente, no mercado atual, visto que os 
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gestores dos fundos de investimentos têm buscado, cada vez mais, aperfeiçoar as 

suas habilidades de Market-Timing para realizarem previsões mais certeiras em 

relação a compra de ações ou títulos de renda fixa.  

Este trabalho está divido em 5 capítulos, incluindo esta introdução. O segundo 

capítulo faz uma revisão da literatura nacional e internacional e suas evidências 

empíricas acerca do tema e traz um levantamento de dados dos fundos de previdência 

no Brasil. O terceiro Capítulo são definidos os procedimentos metodológicos e os 

critérios de construção da amostra. O capítulo 4 apresenta os resultados da análise. 

O capítulo 5 apresenta a conclusão do trabalho. Por fim, são apresentadas as 

referências.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Estudos apontam que uma das razões para a prática do Market-Timing está 

associada com a circulação desproporcional de informações (ARAÚJO; MACHADO, 

2018; CHEN; LIANG, 2007; COMER, 2006; DETEMPLE; RINDISBACHER, 2013; 

GAO et al, 2017; GRAHAMA; HARVEY, 1994; GRANT, 1978; LEUSIN; BRITO, 2008; 

RASHID et al, 2018; FERRAZ, 2009; GOMES; VALLE; MAGNANI, 2017; 

NASCIMENTO, 2014). Dessa forma, nota-se que a constante presença de incertezas 

no mercado de investimentos enfrentado, diariamente, pelos investidores, faz com que 

a estratégia ganhe mais visibilidade entre os gestores. Percebe-se, nesse contexto, 

que estudos que se debruçam em investigar o Market-Timing, de forma geral, 

procuram analisar as tendências de mercado para a realização de previsões.  

Tal tendência atua como um fator determinante para a estrutura capital dessas 

ações e/ou dívidas. Nesse sentido, é corriqueiro que as empresas tomem as suas 

decisões relacionadas com o setor financeiro atendo-se as condições atuais do 

mercado. Nota-se que essa prática é comum, sobretudo, quando a emissão de ações 

acontece após os retornos anormais positivos ou ainda em detrimento de anúncios de 

prospectos favoráveis da entidade (GOMES; VALLE; MAGNANI, 2017).  

O retorno anormal pode ser entendido como uma medida comparativa que 

relaciona os retornos tanto do mercado quanto da empresa ( ARAÚJO; MACHADO, 

2018; CHEN; LIANG, 2007; COMER, 2006; DETEMPLE; RINDISBACHER, 2013; 

GAO et al, 2017; GRAHAMA; HARVEY, 1994; GRANT, 1978; LEUSIN; BRITO, 2008; 

RASHID et al, 2018; FERRAZ, 2009; GOMES; VALLE; MAGNANI, 2017; 

NASCIMENTO, 2014). Considerando tal contexto, em função das condições 

mercadológicas, tais retornos anormais fazem com que seja possível a avaliação do 

contexto atual das finanças para que decisões mais apropriadas sejam tomadas bem 

como para que haja a emissão primária de ações a partir de duas vertentes: uma 

externa (destinada aos investidores) e outra interna (relacionada com os gestores das 

empresas). A partir do gestor é possível visualizar que o retorno anormal antes da 

emissão pode atuar como um fator para se entender o melhor momento para a oferta 

de um determinado título.  

Sobre o investidor é possível frisar que o retorno anormal após a emissão de 

ações representa, de certa forma, a percepção do mercado frente às decisões 
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financeiras tomadas pela empresa, observando-se, principalmente, o seu 

desempenho operacional. Dessa forma, pode ser avaliada como negativa ou positiva 

pelos investidores que atuam como representantes do mercado. Estudos apontam 

que práticas das empresas, na figura dos seus gestores, usando o Market-Timing são 

recorrentes (ARAÚJO; MACHADO, 2018; LEUSIN; BRITO, 2008; FERRAZ, 2009; 

GOMES; VALLE; MAGNANI, 2017; NASCIMENTO, 2014). Todavia, deve-se enfatizar 

que tais práticas tomam forma a partir de comportamentos com resultados mistos ou 

contraditórios. Aspectos como a geração interna de recursos financeiros bem como a 

busca por metas e objetivos voltados a administração do capital de terceiros ou de 

capital próprio são considerados pelas empresas ao tomarem decisões de cunho 

financeiro diariamente.  

Gomes, Valle e Magnani (2017) e Ferraz (2009), em seus estudos, elucidam, 

ainda, que momentos em que há a ausência do dinamismo, da versatilidade e da 

flexibilidade no mercado de capitais local bem como um baixo número de emissões 

de ações de ações fragilizam o mercado financeiro brasileiro. Nesse sentido, o Market-

Timing pode atuar como uma ferramenta em potencial para impulsionar este mercado 

local. Gomes, Valle e Magnani (2017) apontam que ela foi atribuída, oficialmente, à 

Baker e Wurgler (2002), entretanto reconhecem e defendem que outros autores já 

aludiam sobre as empresas possuírem certa tendência à esta prática que 

compreendia a utilização de capital próprio bem como de terceiros antes da 

formalização da teoria por Baker e Wurgler (2002).  

Baker e Wurgler (2002), segundo Gomes, Valle e Magnani (2017), apontam 

que o Market-Timing pode compreender quatro vertentes diferentes. A primeira delas 

indica que a decisão de emitir ações em vez de títulos de dívida está, diretamente, 

interligada com períodos em que o valor de mercado de ações está elevado. Compara-

se, nesse processo, o valor contábil ou os valores históricos do mercado de ação. 

Nesse contexto, empresas com índices de Market-to-Book podem preferir emitir ações 

ao invés de dívidas, visto que, provavelmente, o valor das suas ações pode estar 

sobrevalorizado diante da presença de um elevado Market-to-Book bem como devido 

às empresas tenderem a recomprar as ações perdidas quando o seu valor de mercado 

está mais baixo (CHEN; LIANG, 2007; COMER, 2006; GAO et al, 2017; RASHID et 

al, 2018; GOMES; VALLE; MAGNANI, 2017).  
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A segunda vertente do Market-Timing compreende a estrutura capital das 

empresas. Refere-se, principalmente, às análises relacionadas com o desempenho 

dos retornos acionários. De forma geral, são responsáveis por indicar e defender que 

as firmas emitem ações quando o custo de capital próprio é relativamente baixo bem 

como tendem a recomprar essas ações quando o custo se encontra elevado. Tal 

fenômeno é reflexo de evidências de retornos anormais positivos que ocorrem de 

forma anterior à emissão de ações assim como de negativos que tomam forma após 

a emissão de ações. Nota-se, dessa forma, que as empresas costumam emitir mais 

ações quando percebem que os investidores estão mais otimistas e abertos a outras 

perspectivas e modalidades para fazer com que os seus lucros prosperem, visando, 

principalmente, reduzir o custo da captação devido às expectativas de retorno dos 

investidores iniciais (CHEN; LIANG, 2007; COMER, 2006; GAO et al, 2017; RASHID 

et al, 2018; GOMES; VALLE; MAGNANI, 2017).  

Para os fundadores da teoria do Market-Timing, os gestores das empresas que 

priorizam essa habilidade costumam emitir mais ações em períodos antecedentes aos 

baixos retornos de mercado. Aponta-se, ainda, que, de modo semelhante, costumam 

emitir mais dívidas antes de períodos em que há a constância de altos retornos. É 

correto compreender, nessa perspectiva, que o mispricing (momento em que o ativo 

não é proposto a partir de um preço justo) costuma ser percebido pelos gestores das 

empresas, mas não necessariamente pelos investidores. Assim, de forma geral, os 

gestores compreendem mais sobre o valor da empresa do que os investidores. Dessa 

forma, o mercado pode avaliar de forma correta as organizações, entretanto, fatores 

temporários podem fazer com que sejam atribuídos índices negativos a elas.  

Nesse contexto, na medida em que há a negociação das ações, o mercado 

recebe novas informações sobre as empresas, analisando, principalmente, se elas 

estão subavaliadas e se o seu valor irá aumentar. Em caso de obtenção de uma 

resposta positiva para a primeira questão, ou seja, quando essa empresa se encontra 

sobreavaliada o seu valor, consequentemente, irá diminuir expressivamente (CHEN; 

LIANG, 2007; COMER, 2006; GAO et al, 2017; RASHID et al, 2018; GOMES; VALLE; 

MAGNANI, 2017). Prosseguindo, há a terceira vertente de Market-Timing. Ela está 

ligada ao otimismo e consequente mispricing dos investidores sobretudo em relação 

às informações divulgadas pelas empresas.   
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É comum que empresas que aderem a esta corrente de Market-Timing emitam 

ações ou um volume maior dessas sobretudo quando percebem que os investidores 

estão mais abertos e favoráveis em relação às previsões de lucros e taxas de retorno. 

É um momento positivo para que as empresas lidem com novas oportunidades que 

emergem nesse contexto. Dessa forma, ela passa a ser capaz de captar recursos a 

partir da emissão de ações que possuem um baixo custo de captação. Há, ainda, uma 

última vertente relacionada com esta ferramenta. Os fundadores entendem que é a 

melhor e mais convincente para lidar com esse mercado repleto de incertezas. Assim, 

nessa perspectiva, é comum que os gestores admitam o comportamento de Market-

Timing a partir da realização de pesquisas de caráter anônimo para a averiguação da 

situação do mercado financeiro.  

A realização dessas pesquisas anônimas faz com que seja possível refletir 

sobre as decisões relacionadas com a estrutura capital das empresas a partir do olhar 

bem como considerando a prática diária de gestores diversos. Nota-se que o timing 

de mercado tem se revelado como uma preocupação em comum dos líderes das 

empresas voltadas ao mercado financeiro, assim, essa estratégia, acaba por 

influenciar no processo de tomada de decisões desses gestores. Baker e Wurgler 

(2002), ao proporem esta teoria, segundo Gomes, Valle e Magnani (2017), tinham 

como escopo principal analisar e defender de que maneira o Market-Timing pode 

influenciar na estrutura capital de uma determinada empresa e se a sua ação contribui 

para com a geração de um retorno positivo a curto, médio e longo prazo no processo 

de captação de recursos na forma de valores.  

Para a análise da percepção dos gestores frente à medida de oportunidade de 

Market-Timing, considerou-se a razão entre o valor de mercado da empresa (M) e o 

valor contábil dessa organização (B). Essa relação entre os dois fatores é conhecida 

como o índice Market-to-Book (M/B). O cálculo do índice, considerando as reflexões 

de alguns estudos que consideraram o Market-to-Book para analisar o Market-Timing 

(CHEN; LIANG, 2007; COMER, 2006; GAO et al, 2017; GOMES; VALLE; MAGNANI, 

2017; RASHID et al, 2018). Tal índice foi calculado a partir da subtração do Ativo Total 

do valor de mercado pelo Ativo Total do valor contábil, segundo o estudo de Gomes, 

Valle e Magnani (2017).   

Considerou-se, para tanto, algumas variáveis para tal análise como o tamanho, 

a tangibilidade, o endividamento e a rentabilidade. A elas os autores atribuíram a 
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terminologia de variáveis de controle. Propôs-se, também, as variáveis dependentes. 

Foram responsáveis por representar as medidas de endividamento conhecidas como 

variação da alavancagem, alavancagem financeira contábil e alavancagem financeira 

de mercado. O cálculo constatou que empresas consideradas como pouco 

alavancadas são as que levantam fundos quando suas avaliações de mercado foram 

altas. São medidas, entretanto, pela fração M/B. Empresas bem alavancadas, por sua 

vez, são aquelas que levantam fundos quando suas avaliações de mercado são 

baixas.   

Percebe-se, dessa forma, que quanto mais elevado estiver o Market-to-Book 

de uma empresa, maior será a sua emissão líquida de ações, assim, quanto maior a 

emissão líquida de ações, de forma proporcional, menor será a sua alavancagem. 

Para a realização desse teste, ou seja, visando refletir sobre a atuação do Market-

Timing sobre a estrutura capital das empresas, utiliza-se, para a medição, a 

alavancagem financeira e a alavancagem de valor contábil e de mercado como 

variáveis dependentes. Realizou-se, ainda, um acréscimo: adicionou-se a média 

ponderada pelo financiamento externo do índice Market-to-Book (M/B efwa), 

compreendendo-a como uma variável interdependente para a confecção do cálculo 

junto com as outras variáveis. Nesse modelo, o M/B é considerado como uma variável 

de controle destinada a captar motivadores para oportunidades de crescimento.  

Gomes, Valle e Magnani (2017, p. 5), seguindo a vertente de Baker e Wurgler, 

reiteram que a média ponderada dos últimos índices do Market-to-Book (M/B efwa) 

ilustra o histórico das transformações ocorridas na esfera do valor de mercado. Dessa 

forma, tal variável é responsável por refletir sobre a recorrência de determinados 

efeitos relacionados com o Market-Timing sobre a estrutura de capital das 

organizações. Nesse sentido, “para uma empresa observada no tempo t, o M/B efwa 

é a média ponderada de uma série temporal de M/B passados, começando com a 

primeira observação disponível na amostra e terminando em t-1” (GOMES; VALLE; 

MAGNANI, 2017, p. 5).   

Em detrimento de tais questões, é comum que as organizações emitam os seus 

títulos quando percebem que os seus índices de Market-to-Book estão, relativamente, 

elevados, pois tenderão a obter altos valores com a execução do cálculo M/B efwa. A 

partir da análise dos resultados deste cálculo, é possível visualizar que os efeitos do 

Market-Timing tendem durar por, aproximadamente, dez anos, agindo, sobretudo, na 
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estrutura capital das empresas. Percebe-se que a inclusão da média ponderada do 

índice Market-to-Book (M/B efwa) foi um marco importante para se analisar a ação do 

Market-Timing nas empresas pois é capaz de captar a influência histórica do M/B 

sobre a estrutura capital das empresas.  

Entretanto, no contexto brasileiro, estudos apontam que não há a persistência, 

a longo prazo, da estratégia. Aponta-se como motivação para esta não inclusão o fato 

do mercado financeiro do Brasil não ser tão dinâmico. Para Gomes, Valle e Magnani 

(2017), com a falta de efetividade da teoria no Brasil, gestores acabam fazendo 

variados ajustes e, com isso, acabam por incluir variáveis alternativas para explorar o 

Market-Timing a partir de outras estratégias, visto que a ferramenta precisa passar 

por adequações cada vez em que é incluída em um mercado, visto que funcionam de 

forma diferente. O Market-Timing encontra mais desafios e inconstâncias sobretudo 

em países que, culturalmente, é menos explorado.   

Assim, conforme Alti (2005), é correto entender que a ausência do dinamismo 

nos mercados capitais assim como em detrimento da emissão de poucas ações, o 

cálculo do índice Market to Book é prejudicado assim como a sua utilização em 

economias como a brasileira. Para a reversão desta situação, modelos alternativos 

para a implementação do Market-Timing são desenvolvidos para analisar como estes 

atuam na estrutura capital das empresas brasileiras. Dessa forma, para Alti (2005), o 

mercado quente afeta, de maneira positiva, o volume em que essas ações são 

emitidas pelas organizações diversas. Para a realização de tal afirmação, o 

pesquisador fez uso de uma medida de cálculo que considerou a razão do volume de 

captação na emissão de ações (ou unidades monetárias) sobre o total do ativo da 

empresa após a realização de uma determinada emissão.   

Percebe-se, dessa forma, que essa captação deriva tanto do preço em que 

uma determinada ação é ofertada quanto da quantidade de ações oferecidas. Para a 

captação dos efeitos do Market-Timing a partir desse cálculo, foi feita uma 

decomposição. Alti (2005) entende que o preço da ação pode estar ligado a problemas 

relacionados com a precificação de ativos de caráter intangível enquanto que a 

quantidade de ações ofertadas são é capaz de capturar, de forma mais direta, os 

efeitos do Market-Timing. Nesse sentido, para que seja possível obter bons resultados 

com as inconstâncias que permeiam o mercado financeiro, as empresas devem fazer 

uso de técnicas e ferramentas especializadas.   



18 

 

 

Essas, por sua vez, devem permitir e desencadear a obtenção de ganhos que 

não poderiam ser obtidos de outra forma (ARAÚJO; MACHADO, 2018; CHEN; LIANG, 

2007; COMER, 2006; DETEMPLE; RINDISBACHER, 2013; GAO et al, 2017; 

GRAHAMA; HARVEY, 1994; GRANT, 1978; LEUSIN; BRITO, 2008; RASHID et al, 

2018; FERRAZ, 2009; GOMES; VALLE; MAGNANI, 2017; NASCIMENTO, 2014). 

Assim, em um primeiro momento, os gestores devem escolher por uma técnica capaz 

de lidar com as incertezas do mercado. Alti (2005) aponta que a escolha por uma 

determinada ferramenta pode obedecer a alguns critérios, como a maior facilidade de 

manuseio, a clareza da informação e/ou a simplicidade da execução.  

Considerando tal contexto, existem três domínios em que o Market-Timing pode 

se consolidar. Essas esferas são conhecidas como day trading (realiza uma análise 

gráfica de alta frequência), análise bull and bear (preza-se pela identificação dos 

pontos de inversão, ou seja, visa analisar o momento em que um título será corrigido, 

ou seja, procura saber, a partir de situações hipotéticas, o momento aproximado em 

que um título pode baixar ou subir a cotação do mercado, fazendo-se o uso, 

principalmente, de suposições relacionadas ao possível período em que haverá essa 

alta/baixa) e arbitragem estatística (norteia-se pelo aproveitamento da discrepância 

entre dois títulos, analisa, principalmente, a aposta dos investidores na convergência 

de títulos independentemente da evolução do mercado, é, ainda, considerada como 

uma estratégia neutra devido ao fato de não levar em conta as variações do mercado).  

Apresentadas as características do Market-Timing, neste momento, a pesquisa 

se proporá a aplicar tais conceitos ao cotidiano da indústria dos fundos de 

investimentos, visto que o crescimento gradual e sustentável dessas organizações, 

segundo Araújo e Machado (2018), tem se revelado como uma tendência mundial. 

Reiteram que em países desenvolvidos (a título de exemplo os Estados Unidos e a 

França) o volume de capital em posse pelos fundos atinge cerca de 65% a 80% dos 

seus PIBs (Produto Interno Bruto). Na América Latina, por sua vez, o volume total de 

ativos gerenciados por tais fundos corresponde a cerca de 30% do PIB dos países 

latinos, “percentual agregado que é capitaneado, principalmente, pela economia 

brasileira, com relação próxima a 50%” (ARAÚJO, MACHADO, 2018, p. 1). Todavia, 

os estudos revelam que há certa discrepância de conceitos da esfera financeira, 

sobretudo em relação à mensuração do desempenho, modelagem, apreçamento, 

previsão de retornos e gestão desses fundos de investimento.  
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Para lidar com tais inconstâncias, a literatura tem buscado investigar questões 

relacionadas, principalmente, com a relação entre o desempenho e as características 

desses fundos para a elaboração e/ou readequação de ferramentas, como o Market-

Timing assim como se debruça em investigar o desempenho dos investidores 

individuais. Pode-se afirmar que, de maneira geral, as características consideradas 

para a realização de análises sobre o mercado brasileiro de investimentos, sobretudo 

para se avaliar desempenhos futuros são o tamanho, a idade, os custos de transação, 

o turnover, o lockup, os fluxos de caixa e os retornos passados (ARAÚJO; MACHADO, 

2018; CHEN; LIANG, 2007). Especificamente sobre o desempenho individual dos 

investidores que optaram pelos fundos, os estudos apontam que não apenas 

habilidades de gestão são essenciais, mas, também, as decisões de caráter individual.  

Nesse contexto, percebe-se que embora muitos considerem que a escolha por 

fundos de investimento é mais adequada, a habilidade de Market-Timing (ou HMT) 

voltada às decisões relativas ao momento da aplicação ou resgate de recursos 

influencia, diretamente, no retorno desejado pelos investidores. Sendo assim, atua 

como uma ferramenta em potencial para que as empresas adiram e consigam 

resultados mais eficientes. Araújo e Machado (2018) aludem que posteriormente a 

HMT passou a ser quantificada por meio de uma medida de desempenho individual 

voltada a análise dos investidores. Sua mensuração foi feita a partir dos fluxos de 

caixa registrados a partir da estipulação de um período de referência. Com isso, 

passou a ser possível a estimação da diferença entre o desempenho proporcionado 

pela gestão dos fundos e o retorno esperado pelos investidores.  

Considerando o mercado brasileiro, verificou-se que os investidores dos fundos 

de ações, de forma geral, comprometem a sua rentabilidade no momento em que são 

realizadas ações de entrada e saída de caixa dos fundos nos quais investem, 

sobretudo nos fundos destinados as classes de valor e crescimento, small caps e livre. 

Dessa forma, para Araújo e Machado (2018) investidores que preferem pela classe 

denominada de Small Caps, de forma geral, costumam ter perdas de caráter 

financeiro mais expressivas em relação ao desempenho proposto pelos fundos. O 

valor é de, aproximadamente, 2,06% por ano. Assim, considerando a ferramenta de 

Market-Timing (HMT), busca-se investigar características que motivam os investidores 

de fundos de ações a aplicarem o seu capital, atentando-se a alguns aspectos tais 

como a idade, o tamanho do mundo, o tamanho da família do fundo, as taxas de 
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administração e de performance, o período de lockup e a taxa de crescimento dos 

fluxos de caixa, segundo a perspectiva de Araújo e Machado (2018).  

A estratégia de HMT é considerada como inovadora, na medida em que as 

características determinantes passam a ser analisadas considerando, sobretudo, o 

desempenho do investidor individual. Dessa forma, reflexões sobre a relação entre o 

desempenho e as características específicas desses fundos têm como escopo 

principal elucidar sobre a constituição e execução deste tipo de investimento. Para 

tanto, a consideração de aspectos defendidos como elementos potenciais para a 

determinação de desempenhos futuros é indispensável, assim, a atenção especial ao 

tamanho, idade, custos de transação, turnover, lockup, fluxos de caixa e retornos 

passados é importante para a realização de uma análise mais eficiente sobre esses 

desempenhos.   

Nota-se, que dada à persistência do desempenho em curto prazo e a 

transferência do dinheiro para fundos com bom desempenho passado, estudos têm 

se ocupado em analisar o desempenho desses não apenas à luz das características 

dos fundos, assim, atentam-se, também, as peculiaridades de cada nação, ou seja, 

considera-se o contexto, sobretudo econômico, do país adotado para reflexão. Sobre 

a idade desses fundos, segundo a perspectiva de Araújo e Machado (2018), 

compreende-se que o tempo em que esses estão em funcionamento representa tanto 

a sua longevidade quanto a sua habilidade gerencial. Dessa forma, pode afetar o 

desempenho desses fundos em duas esferas. Uma delas compreende que fundos 

mais novos tendem a ser mais ágeis e comprometidos com o alcance de um melhor 

desempenho para sobreviver de forma mais rápida.  

A outra corrente, por sua vez, acredita que esses fundos mais jovens tendem a 

ser mais suscetíveis a certas desvantagens, uma vez que estão mais sujeitos a 

enfrentar oscilações em termos de custos mais altos, tendo que lidar, dessa forma, 

com a falta de experiência durante o seu ensejo. Nesse contexto, a característica da 

idade está, diretamente, relacionada com o grau de maturidade desses fundos, assim, 

espera-se que fundos com uma maior experiência, ou seja, com uma maior 

longevidade, selecionem, continuamente, investimentos mais atrativos para, dessa 

forma, haver uma redução de custos de transação expressiva. Nessa linha de defesa, 

estudos apontam que há uma relação de interdependência positiva entre a idade e o 

desempenho dos fundos de investimento. Prosseguindo, uma segunda característica 
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precisa ser considerada para a análise da efetividade do HMT. Trata-se do tamanho 

do fundo.  

Para a sua análise, segundo Araújo e Machado (2018), é preciso haver uma 

medição a partir do seu patrimônio líquido. Devido às inconstâncias do mercado, é um 

aspecto carregado de desafios a serem sanados pelas pesquisas acadêmicas. Os 

autores defendem que algumas vantagens dos fundos maiores fazem com que sejam 

mais atrativos quando se analisa esta categoria relacionada ao tamanho dos fundos. 

A primeira dela está ligada com a diluição dos custos fixos sobre uma grande base de 

ativos; a segunda diz respeito ao fato de que possuem mais respaldo científico; a 

terceira defende que os gestores conseguem se beneficiar com as oportunidades 

financeiras inerentes à esse segmento; a quarta compreende que passa-se a ser 

capaz de haver uma melhor negociação dos spreads, devido a sua posição expressiva 

e o seu volume de negociação. Por fim, a quinta vantagem compreende que os custos 

de correção declinam a partir do tamanho das transações.  

Mesmo com tais vantagens, como frisado, para a gestão de fundos maiores, 

ainda há variados problemas e desafios a serem solucionados. Dessa forma, é 

possível defender que enquanto os fundos menores tendem a se concentrar nas 

poucas opções de investimento, no momento em que se tornam maiores, os gestores 

tendem a precisar a buscar, de forma contínua, por boas oportunidades para que os 

clientes possam investir neste fundo. Assim, com uma má habilidade de gestão, 

podem haver perdas de economias de escala. Em uma perspectiva brasileira, Araújo 

e Machado (2018), defendem que há tanto uma relação positiva quanto negativa entre 

o tamanho e o desempenho desses fundos. Concluem que famílias ou gestoras de 

fundos de investimento tendem a se beneficiar com o aparecimento das economias 

de escala e de escopo. As despesas administrativas ou os gastos com pesquisa são 

compartilhados entre os fundos bem como há economias de escala em comissões de 

negociação e custos de empréstimos.  

Nota-se que os gestores que possuem uma maior experiência com o processo 

de criação de fundos são mais propensos a abrir novas opções desses fundos. Assim, 

é esperado que o tamanho da família, a terceira característica para se analisar o HMT, 

esteja, positivamente, interligado com o desempenho. Nesse sentido, a relação entre 

os retornos dos fundos com os custos de transação (incluindo-se a taxa de 

administração) reitera a qualidade da gestão desses fundos. É correto entender que 
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os custos de transação têm como responsabilidade representar o preço pago pelos 

investidores “mal informados” aos gestores para que esses invistam o seu dinheiro. É 

um processo que pode variar, expressivamente, de acordo com a economia de cada 

país bem como devido à aspectos como o tamanho do fundo e a gestão desse pelos 

responsáveis.  

Araújo e Machado (2018) frisam que existem evidências que comprovam uma 

relação negativa entre a taxa de administração e o desempenho dos fundos de 

investimento. Dessa forma, “assim como acontece com a taxa de administração, a 

taxa de performance é provisionada, diariamente, e deduzida do valor da cota do 

fundo” (ARAÚJO; MACHADO, 2018, p. 3). Em detrimento de tais fatores, como essa 

taxa está, diretamente, interligada com a obtenção de um desempenho superior, 

estima-se que haja uma relação positiva entre a cobrança de uma taxa de 

performance e o desempenho desses fundos. Entretanto, há um outro fator 

determinante para a consolidação deste desempenho. Assim, a terceira característica 

a ser considerada é o lockup. Trata-se de um período que é imposto pelos gestores 

do fundo tendo como objetivo a inibição do resgate das cotas.  

Com o lockup, os gestores passam a proporcionar um melhor retorno às cotas, 

não considerando apenas as suas habilidades de gestão, mas, também, devido à 

ausência de liquidez. Nessa perspectiva, os períodos de lockup podem ser aplicados 

tanto para se adquirir novas cotas quanto para realizar a conservação das que já se 

encontram em posse do investidor. Dessa forma, para a aquisição de novos resgates 

de cotas, é fundamental que os gestores se desfaçam de ativos que não são 

oportunos para a estratégia de investimento adotada por um determinado investidor. 

Assim, é possível afirmar que a permanência de períodos de lockup podem afetar, 

diretamente, o desempenho desses fundos, visto que boa gestão desses podem 

evidenciar uma maior liberdade, sobretudo para o planejamento de atividades, 

implementação de estratégias a serem cumpridas a longo prazo bem como a sua 

manutenção até que sejam alcançados determinados objetivos e metas da empresa 

(ARAÚJO; MACHADO, 2018).  

O período de lockup, considerando o contexto do mercado brasileiro dos fundos 

de ações, está relacionado, positivamente, com o desempenho. Por fim, há de se 

considerar o fluxo de caixa para a análise do HMT. Assim, a relação entre os fluxos 

de caixa com o desempenho dos fundos está associada ao efeito conhecido como 
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“smart money”. É um processo que deve ser acionado pelos investidores, 

principalmente, para identificação de fundos bem geridos para, assim, direcionar o seu 

dinheiro para eles. Nesse contexto, fundos com uma boa obtenção líquida tendem a 

apresentar um desempenho superior quando se compara com fundos que obtiveram 

uma captação líquida negativa. Em razão de tais fatores, é esperado que a taxa de 

crescimento dos fluxos de caixa possua uma relação positiva com os retornos 

passados. É uma tendência que se revelou como positiva no mercado financeiro 

brasileiro.  

Defende-se, dessa forma, que quando as características destinadas à análise 

do Market-Timing se revelam como positivas, significa que os investidores 

prejudicaram o seu desempenho individual em troca de um retorno proporcionado por 

esses fundos. Tais resultados tomam forma em detrimento das tomadas de decisões 

relacionadas com o fluxo de caixa. Para se tomar uma ação, deve-se seguir as 

características listadas: a idade, o tamanho, a taxa de carregamento, a taxa de 

crescimento dos fluxos de caixa, a volatilidade assim como as medidas relacionadas 

com o desempenho do fundo (ARAÚJO; MACHADO, 2018). Percebe-se que a 

estratégia de Market-Timing é considerada como efetiva quando relacionado com o 

tamanho, a volatilidade e a taxa de carregamento de fundos.  

Todavia, observou-se que o tamanho do fundo e a taxa de crescimento dos 

fundos não se revelaram como significativos em termos estatísticos no ano de 2018. 

Isso porque, segundo Araújo e Machado (2018), os fluxos de caixa líquidos não 

apresentaram uma capacidade explicativa marginal à HMT. Isso, para os 

pesquisadores, evidenciou que a taxa de crescimento global do “não-investimento” 

em fundos é irrelevante para o desempenho temporal do investidor. Concluem, nesse 

sentido, que não há, necessariamente, uma relação recíproca entre a competência de 

se selecionar bons fundos e a tomada de decisões relacionadas com o fluxo de caixa 

em um momento dito como adequado. Para a afirmação de tal hipótese, as variáveis 

já detalhadas foram consideradas: tamanho do fundo, idade, taxa de crescimento dos 

fluxos de caixa, retornos brutos, retorno ajustado ao risco pelos modelos de três e 

quatro fatores e estilo do fundo.  

Pode-se finalizar este estudo frisando que os resultados obtidos revelam que 

há uma relação negativa entre o tamanho do fundo e a habilidade de Market-Timing e 

uma relação positiva com a idade do fundo. Isso evidencia que os gestores de fundos 
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maiores, no contexto brasileiro, tendem a tomar decisões errôneas, sobretudo em 

termos de fluxos de entrada e saída. Entretanto, a estratégia se revela como positiva, 

quando o retorno bruto e o retorno ajustado se modelam ao risco. Tal fenômeno 

sugere que os investidores tendem a recuperar retornos passados para tomar novas 

decisões, não considerando o contexto atual do mercado, em algumas das vezes, 

sobretudo porque detectou-se que as piores decisões foram tomadas frente aos 

fundos com melhor desempenho. Por fim, sobre os fluxos de caixa, notou-se, ainda, 

que os investidores estão mais atentos às perdas do que aos ganhos, assim, tendem 

a resgatar dinheiro dos fundos que apresentam um desempenho ruim o que acarreta, 

automaticamente, em perdas negativas, fazendo com que haja um Market-Timing 

negativo. 

A Tabela 1 apresenta um resumo de alguns estudos empíricos relevantes sobre 

a presença de HMT e seus determinantes.  

Tabela 1 – Estudos relevantes sobre a HMT e seus determinantes 

Autores País Período Principais Contribuições 

Henriksson 
(1984) 

EUA 1968 a 1980 

Usou a medida de Market-Timing de Henriksson e 
Merton (1981) com achado de apenas 3 fundos de 
116 apresentaram um Market-Timing positivo 
significativo. 

Gao et al 
(2017) 

China 2003 a 2014 
Testam 419 fundos de investimentos em equity 
chineses e concluem que em média os fundos não 
apresentam Market-Timing positivo e significativo.  

Leusin e Brito 
(2008) 

Brasil 1998 a 2003 
Testam 243 fundos de investimentos brasileiros e 
encontram evidências de fraca habilidade de 
Market-Timing, em média positiva e significativa. 

Araujo e 
Machado 

(2018) 
Brasil 2010 a 2015 

Analisaram 570 fundos de ações. Concluíram que o 
tamanho do fundo, a taxa de crescimento dos 
fluxos de caixa e o lockup constituem potenciais 
determinantes da HMT.  

Friesen e Sapp 
(2007) 

EUA 1991 a 2004 
Os resultados mostraram que a HMT foi 
positivamente relacionada ao tamanho e taxa de 
carregamento dos fundos. 

Hou (2012) Taiwan 1996 a 2009 
Os resultados mostraram que a HMT foi 
positivamente relacionada ao tamanho e taxa de 
carregamento dos fundos. 

2.1 SOBRE OS FUNDOS MULTIMERCADO   

Conforme levantamento de dados publicado pelo Economática, o patrimônio da 

indústria de fundos de previdência no ano de 2007 é de R$ 94 bilhões geridos por 45 
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gestoras, no mês de junho de 2019 o patrimônio é de R$ 852 bilhões geridos por 124 

gestoras.  

Entre os anos de 2013 e 2016 temos crescimento de 6 gestoras, já entre 2016 

e junho de 2019 o crescimento é de 33 gestoras e o patrimônio tem crescimento de 

R$ 363 bilhões.  

Gráfico 1 - Evolução do PL Industria de fundos de Previdência vs quantidade de gestores 

 

Fonte: Economática   

No ano de 2007 temos 392 fundos de previdência concentrados em 45 

gestoras, já no mês de junho de 2019 registramos 124 gestoras com 1.786 fundos.  

No ano de 2013 foi a primeira vez que atingimos mais de 1000 fundos de 

previdência e o crescimento de 2013 até junho de 2019 é de 722 fundos, 

representando aumento de 67,8%.  
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Gráfico 2 - Evolução da quantidade de fundos de previdência vc quantidade de gestores 

 

Fonte: Economática   

No gráfico 3 encontramos a evolução do patrimônio gerido pelos 5 maiores 

gestores de fundos por patrimônio líquido no mês de junho de 2019.  

De 2007 até 2015 o gestor com maior patrimônio gerido em fundos de 

previdência foi a BRAM. No ano de 2015 o patrimônio gerido pela BRAM foi de R$ 

144,9 bilhões, contra R$ 139,5 bilhões do BB DTVM, que era a segunda maior gestora 

de fundos de previdência.  

Em 2016 o BB DTVM com R$ 188,6 bilhões sob gestão ultrapassa a BRAM 

com R$ 173,2 bilhões.  

Em junho de 2019 o BB DTVM tem sob gestão R$ 262,7 bilhões contra R$ 

206,4 bilhões da BRAM.  

No período de 2016 até junho de 2019 a BRAM registra crescimento de 19,2% 

contra 39,2% do BB DTVM. O gestor com maior crescimento no período é a Caixa 

com 82,4%; em 2016 a gestora geria R$ 36,4 bilhões contra R$ 67,1 bilhões em junho 

de 2019. O Itaú Unibanco é o gestor com menor crescimento no mesmo período com 

17,6%.  
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Gráfico 3 - Evolução do patrimônio das cinco maiores gestores de fundos de previdência em R$ 

milhões 

 

Fonte: Economática   

Na tabela 2 encontramos a mediana da rentabilidade nominal e descontada a 

inflação medida pelo IPCA dos fundos por classificação ANBIMA em períodos de um, 

três e cinco anos até o dia 30 de junho de 2019.  

Adicionalmente temos a mediana do prêmio das mesmas categorias em 

relação ao CDI e Ibovespa, este último em pontos percentuais.  

Em cinco anos os fundos de previdência de ações têm o melhor desempenho 

com mediana da rentabilidade nominal de 91,59%, batendo o Ibovespa em 1,68 p.p., 

pois no mesmo período o Ibovespa valorizou 89,9%.  

No período de 5 anos, na mediana, três categorias perdem para o CDI e quatro 

ultrapassam o benchmark.  

O ganho de poder aquisitivo dos fundos de previdência com relação ao IPCA 

em cinco anos mostra que os fundos de ações rentabilizaram 45,44 % acima da 

inflação e os fundos de Previdência Balanceados até 15 têm o menor ganho de poder 

aquisitivo com 19,94%.  
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Tabela 2 - Mediana até 30 de junho de 2019 dos fundos de previdência 

 

Fonte: Economática   
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3 METODOLOGIA 

Este trabalho apresenta uma metodologia de estudo em duas etapas para 

analisar a Habilidade de Market Timing (HMT) dos gestores de Fundos de Previdência 

Multimercado brasileiros e seus determinantes.  

O primeiro passo aplica o teste paramétrico desenvolvido por Henriksson e 

Merton, HM (1981) para examinar se os gestores dos fundos de previdência 

multimercados brasileiros possuem Habilidade em Market Timing.  

Como parâmetro de mercado utilizou-se o Índice Bovespa e como retorno livre 

de risco a rentabilidade da Letra Financeira do Tesouro – LFT.  

Merton (1981) baseia seu modelo assumindo que os gestores de fundos de 

investimentos têm a capacidade de prever se o retorno de mercado irá superar o 

retorno livre de risco, e vice-versa, de maneira que os gestores alocarão mais recursos 

em ativos arriscados quando previrem um retorno de mercado maior e menos recursos 

em ativos arriscados quando previrem um retorno de mercado menor.  

Leusin e Brito (2008), explicam que no modelo de Henriksson e Merton (1981), 

a HMT é definida num contexto binomial em dois estágios, como ilustrado na Figura 

1. No primeiro estágio, os gestores observam a probabilidade de o ativo livre de risco 

apresentar retorno superior ao retorno de mercado. No segundo estágio, os 

investidores analisam a probabilidade de que os gestores prevejam corretamente qual 

ativo terá desempenho superior.  



30 

 

 

Figura 1 - A habilidade de previsão do gestor é definida em contexto de probabilidade condicional do 

modelo binomial em dois estágios 

 

 

Leusin e Brito (2008), ainda sobre Henriksson e Merton (1981), explicam que a 

previsão dos gestores em t-1 pode ser representada pela variável binomial δ (t) tal 

que: 

𝛿(𝑡) =  {
= 0 𝑠𝑒 𝑅𝑟𝑓𝑡 ≥  𝑅𝑀𝑡

= 1 𝑠𝑒 𝑅𝑀𝑡 >  𝑅𝑟𝑓𝑡
 

Em que R_rft é o retorno do ativo livre de riso e R_Mt é o retorno da carteira de 

mercado, com probabilidades condicionais ao retorno do mercado: 

 

𝑃1𝑡 = 𝑃[𝛿(𝑡) = 0 | 𝑅𝑟𝑓𝑡 ≥  𝑅𝑀𝑡] 

é a probabilidade de o gestor acertar que o retorno do ativo livre de risco será 

superior ao retorno da carteira de mercado; 

 

1 − 𝑃1𝑡 = 𝑃[𝛿(𝑡) = 1 | 𝑅𝑟𝑓𝑡 ≥  𝑅𝑀𝑡] 

é a probabilidade de o gestor errar que o retorno da carteira de mercado será 

superior ao retorno do ativo livre de risco; 

 

𝑃2𝑡 = 𝑃[𝛿(𝑡) = 1 | 𝑅𝑀𝑡 >  𝑅𝑟𝑓𝑡] 

é a probabilidade de o gestor acertar que o retorno da carteira de mercado será 

superior ao retorno do ativo livre de risco; e 
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1 − 𝑃2𝑡 = 𝑃[𝛿(𝑡) = 0 | 𝑅𝑀𝑡 >  𝑅𝑟𝑓𝑡] 

é a probabilidade de o gestor errar que o retorno do ativo livre de risco será 

superior ao retorno da carteira de mercado.  

Como P_1t e P_2t são as probabilidades de acerto, Merton (1981) definiu como 

condição suficiente e necessária (P_1t+P_2t) para que a previsão do gestor tenha 

valor positivo para os investidores:  

 

(𝑃1𝑡 + 𝑃2𝑡) > 1 

 

Teste não-paramétrico para avaliação de habilidade em market timing 

 

Para avaliar a HMT, Henriksson e Merton (1981) partem das probabilidades 

condicionais de previsão correta P1t e P2t, que, por serem independentes da 

distribuição dos retornos, proporcionam um teste robusto. Testa-se a hipótese nula de 

que não há HMT, ou seja, Ho: (P1t + P2t) = 1, em que as probabilidades condicionais 

de uma previsão correta, P1t e P2t, não são conhecidas. Sendo n1 o número de 

previsões corretas no estado RMt < Rrft , n2 o número de previsões erradas no estado 

RMt > Rrft, n = n1+ n2 o número de previsões em que RMt < Rrft, N1 o número de 

observações em que RMt < Rrft, N2 o número de observações em que RMt > Rft, e N 

= N1+ N2 o número total de observações, conforme definições:  

 

𝐸[𝑛1/𝑁1] = 𝑃1,     e     𝐸[𝑛2/𝑁2] = 1 − 𝑃2 

e a hipótese nula Ho: (P1t + P2t) = 1 para escrever: 

 

𝐸[𝑛1/𝑁1] = 𝑃1 = 1 − 𝑃2 = 𝐸[𝑛2/𝑁2] 

Ou mesmo: 

 

𝐸[(𝑛1 + 𝑛2)/(𝑁1 + 𝑁2)] = 𝐸[𝑛/𝑁] = 𝑃1 = 𝑃 

Entretanto, pela dificuldade em se obter as previsões dos gestores, o teste não-

paramétrico é difícil de ser utilizado na prática, a não ser que se consiga uma 

aproximação muito boa das expectativas.  
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Teste paramétrico para avaliação de habilidade em Market-Timing   

 

Em face a dificuldade de se levantar previsões dos gestores de fundos, 

Henriksson e Merton também apresentam um teste paramétrico para avaliar 

habilidade em Market-Timing. O teste observa os retornos auferidos pelos fundos e a 

suposição de que os ativos são apreçados de acordo com um modelo. Em geral utiliza-

se o CAPM como modelo de apreçamento. Jensen (1968) utilizou o CAPM para avaliar 

o desempenho de fundos entre 1945-1964, concluindo que os gestores de fundos não 

possuíam HMT. No entanto, Jensen não separa a habilidade dos gestores entre 

seletividade e Market-Timing, apenas estima a regressão:  

 

 

em que ePt satisfaz as condições 

 

 

Ainda conforme Leusin e Brito (2008), Henriksson e Merton (1981) separam 

seletividade e Market-Timing. Assumem que os gestores escolhem entre dois níveis 

de risco sistemático ( β ) dependendo de suas previsões de retorno relativo entre a 

carteira de mercado e ao ativo livre de risco. Ou seja, o gestor utilizará um β maior 

(mais agressivo) quando previr que RMt > Rrft, e um β menor (mais conservador) 

quando previr que RMt < Rrft, como ilustrado na Figura 2, abaixo. Denotando  η1 como 

o βt escolhido para a carteira quando o gestor prevê que RMt < Rrft e η2 como o βt 

escolhido quando a previsão é de que RMt > Rrft, então βt = η1 quando a previsão for 

de baixa no mercado e βt = η2 quando a previsão for de alta no mercado. 
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Figura 2 - Os gestores escolhem entre diferentes níveis de risco sistemático dependendo da sua 

previsão 

 

Fonte: Leusin e Brito (2008)   

Como os gestores de fundos são racionais, então  η 2 > η 1. Se βt fosse 

observável em cada ponto do tempo, as previsões dos gestores seriam conhecidas e 

o teste não-paramétrico poderia ser utilizado. No entanto, βt é uma variável aleatória 

não observável. Assim, pode-se denotar b como o valor esperado de βt que não 

depende das previsões dos gestores. 

 

 

em que q é a probabilidade incondicional de que RMt < Rrft. 

Chega-se à seguinte regressão a ser estimada após alguma álgebra: 

 

 

O termo β_2 max[0,R_rft-R_Mt ] mede a HMT uma vez que o gestor racional 

terá comprado ativo livre de risco e vendido na carteira de mercado se previr que o 

retorno do primeiro superará o da segunda. Dessa análise, conclui-se que o retorno 

de um investimento com perfeita HMT é igual ao retorno de uma estratégia que investe 

recursos na carteira de mercado e compra opções de venda dessa carteira com preço 
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de exercício Rrft (estratégia chamada de protective put ou insured equity). Como o 

custo de se adquirirem opções da carteira de mercado ao preço de exercício Rrft não 

é igual a zero, o valor total da HMT é igual ao preço desses derivativos multiplicado 

pelo patrimônio do fundo. Henriksson e Merton (1982) mostram que, para grandes 

amostras, a HMT do gestor é expressa por β ̂_2. O verdadeiro β2 é igual a zero se o 

gestor não tem HMT (P1 + P2 = 1) ou se não age de acordo com as suas previsões ( 

η2= η 1). Argumentam também que o estimador por mínimos quadrados ordinários 

dos parâmetros que explicam a performance de uma carteira qualquer é consistente, 

porém,  ineficiente. Isso porque βt não é estacionário. Os autores mostram ainda que 

essa não-estacionariedade resulta em heterocedasticidade na medida em que o 

desvio padrão dos resíduos é uma função crescente de |R_Mt-R_rft |. A correção 

proposta consiste em estimar a equação (2) por mínimos quadrados e utilizar o valor 

absoluto dos resíduos como variável dependente na regressão a seguir, reestimando 

a equação (2) com suas variáveis divididas por 

 

No segundo passo, para investigar os determinantes da HMT, estima-se uma 

regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) sendo o termo β2 obtido pelos 

testes de HM a variável dependente e os valores de Idade do Fundo (em meses), 

Tamanho do Fundo (Patrimônio Líquido em R$ bilhões), Investimento no Exterior (% 

do PL permitido) e Taxa de Administração (% ao ano) as variáveis explicativas. A 

equação seguinte representa o modelo de análise desta etapa: 

 

 

Em que β2j= coeficiente obtido pelo modelo HM na etapa 1 do fundo j; ID = 

idade do fundo j; TF = tamanho do fundo j em R$ bilhões; IE = investimento no exterior 

do fundo j; TXADM = taxa de administração do fundo j;  ε = erro da regressão do fundo 

j. 

Em seguida a variável TF é inserida em logaritmo neperiano, representada pela 

equação (5). 
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𝛽2𝑗 = 𝛾0 + 𝛾1𝐼𝐷𝑗 + 𝛾2𝑇𝐹𝑗 + 𝛾3𝐼𝐸𝑗 + 𝛾4𝑇𝑋𝐴𝐷𝑀𝑗 + 𝛾5𝐿𝑁(𝑇𝐹)𝑗 + 휀𝑗               (5) 

 

Em que β2j= coeficiente obtido pelo modelo HM na etapa 1 do fundo j; ID = 

idade do fundo j; TF = tamanho do fundo j em R$ bilhões; IE = investimento no exterior 

do fundo j; TXADM = taxa de administração do fundo j; LN(TF) = Logaritmo neperiano 

do tamanho do fundo j em R$ bilhões; ε = erro da regressão do fundo j. 

3.1 DADOS 

A população foi composta pelos fundos previdência multimercado durante o 

período de janeiro de 2009 e dezembro de 2018. Ao final do período analisado 

existiam 542 fundos de previdência multimercado em atividade registrados na Anbima, 

porém, por possuírem datas de início de diferentes, foram excluídos os fundos que 

não possuíam ao menos 50 observações de valor mensal da cota. Dessa forma a 

amostra final foi composta por 284 fundos.  

Para o cálculo dos retornos dos fundos, foram consideradas a variações 

percentuais dos valores das cotas de cada fundo no último dia útil de cada mês do 

período analisado.  

Na tabela 3 temos a quantidade de fundos em cada ano avaliado e a 

rentabilidade média ano a ano de 2009 a 2018 dos fundos de previdência 

multimercados pesquisados, além da performance do mercado, considerado aqui pela 

variação do Ibovespa, a rentabilidade acumulada da taxa Selic Over, o prêmio de 

risco, o excesso de retorno e os retornos mínimos e máximos mais a mediana da 

amostra de fundos. Sendo o Prêmio de Risco a diferença entre o retorno médio dos 

fundos e o retorno da taxa Selic. E o Retorno Excedente a diferença entre o retorno 

médio dos fundos e o retorno do Ibovespa. 
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Tabela 3 -  Estatística descritiva dos fundos 

 

Fonte: B3, Banco Central do Brasil, Anbima   

Percebe-se que os fundos apresentaram excedente de retorno em 6 dos 10 

anos analisados, enquanto que em apenas 5 anos pragaram prêmio de risco.  

Vale destacar que o ano de 2009 apresentou um retorno de mercado 

excepcional em função de se tratar do ano subsequente à crise de 2008.  

Gráfico 4 - Rentabilidade acumulada taxa Selic Over vs Índice Bovespa 

 

Fonte: B3, Banco Central do Brasil   
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O gráfico 4 apresenta os retorno acumulados da taxa Selic Over e do Ibovespa 

no período de janeiro de 2009 e dezembro de 2018. A taxa Selic Over acumulou um 

resultado de 165,05% no período, superando o Ibovespa que rendeu 134,05% no 

mesmo período. 
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4 RESULTADOS 

As estimativas de mínimos quadrados ordinários da primeira etapa do estudo, 

já com a correção de heterocedasticidade proposta, são apresentadas na Tabela 4. O 

coeficiente médio de β2 negativo e não significante indica não haver indícios de 

habilidade de Market-Timing para o conjunto dos gestores analisados. Apesar disso, 

10 fundos apresentaram β2 positivo e significante, representando 3,53% da amostra. 

Tabela 4 - Teste paramétrico: (𝑅𝑃𝑡 − 𝑅𝑟𝑓𝑡) = 𝛼 + 𝛽(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝑟𝑓𝑡) + 𝛽2max[0, 𝑅𝑟𝑓𝑡 − 𝑅𝑀𝑡] + 𝑒𝑃𝑡; com 

correção de heterocedasticidade; 284 fundos previdência multimercados; entre janeiro de 2009 e 

dezembro de 2018 
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O estudo clássico de Henriksson também não encontra evidências de HMT 

significativa no mercado americano. Gao et al (2017) que investiga a HMT para os 

fundos de investimentos chineses também não encontra evidências de HMT no 

mercado chinês.   

Já Leusin e Brito (2008) encontra evidências de fraca HMT do mercado de 

fundos de investimentos brasileiros para o período de setembro de 1998 a agosto de 

2003. Chen e Liang (2007) também encontram evidências da existência da HMT no 

mercado de hedge funds americano no período de 1994 a 2005.  

O gráfico 5 demonstra o histograma dos beta 2 obtidos pelos resultados do 

teste paramétrico.  

Gráfico 5 - Histograma beta 2 

 

Fonte: O autor (2019)   

Do gráfico 5 observa-se que a grande parte dos fundos analisados neste 

trabalho apresentou beta 2 entre -0,03 e 0,00.   

Ainda na Tabela 4, verifica-se seletividade média negativa e significante. Essa 

evidência indica que os esforços de seleção entre ativos (security selection) pelo 

conjunto de gestores não foram bem sucedidos. Porém, 15 gestores apresentam α > 

0 e significativos, representando 5,28% da amostra. Esse resultado coincide com o 
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achado do estudo de Leusin e Brito (2008) que também indicou alpha negativo e 

significante.   

Os resultados da regressão da segunda etapa do estudo, sobre os 

determinantes da HMT, são apresentados a seguir na Tabela 5.  

Tabela 5 - Resultados da Regressão (4) teste dos determinantes: 𝛽2𝑗 = 𝛾0 + 𝛾1𝐼𝐷𝑗 + 𝛾2𝑇𝐹𝑗 + 𝛾3𝐼𝐸𝑗 +

𝛾4𝑇𝑋𝐴𝐷𝑀𝑗 + 휀𝑗; entre janeiro de 2009 e dezembro de 2018 

  Coeficientes Erro padrão valor-P 

Constante 0,045782 0,012729 0,000400 

ID 0,000195 0,000125 0,119200 

TF 0,000843 0,004670 0,856900 

IE 0,016850 0,033309 0,613400 

TXADM 0,978351 0,581797 0,093800 

Estatística de regressão 

R-Quadrado 0,028642 F de significação 0,086696 

R-quadrado ajustado 0,014716 Observações 284 

 

A Tabela 5 reporta as estimativas da regressão (4) que investiga os 

determinantes da HMT. Apenas a variável taxa de administração – TXADM, se 

demonstrou estatisticamente significante. Os resultados mostram que fundos que 

cobram uma taxa de administração maior tendem à possuir maior HMT.  

A Tabela 6 apresenta os resultados da regressão (4), porém, agora incluindo a  

variável tamanho do fundo em logaritmo neperiano – LN(TF).  

Tabela 6 - Resultados da Regressão (4) com a variável LN(TF) teste dos determinantes: 𝛽2𝑗 = 𝛾0 +

𝛾1𝐼𝐷𝑗 + 𝛾2𝑇𝐹𝑗 + 𝛾3𝐼𝐸𝑗 + 𝛾4𝑇𝑋𝐴𝐷𝑀𝑗 + 𝛾5𝐿𝑁(𝑇𝐹)𝑗 + 휀𝑗; entre janeiro de 2009 e dezembro de 2018. 

  Coeficientes Erro padrão valor-P 

Constante 0,072126 0,061286 0,240249 

ID 0,000217 0,000124 0,083007 

TF 0,006389 0,005436 0,240825 

IE 0,014077 0,033169 0,671611 

TXADM 0,870331 0,581432 0,135561 

LN(TF) -0,006736 0,003426 0,050254 

Estatística de regressão 

R-Quadrado 0,041967 F de significação 0,035028 

R-quadrado ajustado 0,024736 Observações 284 
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O coeficiente positivo, ainda que pequeno, e significante da variável ID (idade 

do fundo) ao nível de 10% de significância dá indícios de que quanto maior o tempo 

de funcionamento do fundo o gestor tende a apresentar HMT. Chen et al., 2004; 

Ramodarai, 2012; Ferreira et al., 2013, Pontes et al., 2015 e Jiang, 2013, também 

encontram evidências de correlação entre idade do fundo e sua HMT. 

Além da idade, a variável LN(TF), o tamanho do fundo em termos de patrimônio 

líquido em R$ e calculada em logarítimo neperiano, apresentou um coeficiente 

negativo e significante, dando indícios que de quanto maior o fundo o gestor tende a 

apresentar uma má habilidade de Market-Timing. Gruber, 1996; Berk & Green, 2004, 

tentam explicar esse resultado pelas dificuldades que a gestão de fundos de 

investimentos maiores encontra de continuar encontrando boas oportunidades de 

investimento, enquanto fundos menores podem se concentrar em poucas opções de 

investimentos. 

As variáveis de Tamanho do Fundo – TF, em termos nominais, Investimento no 

Exterior – IE e Taxa de Administração – TXADM, não se apresentaram 

estatisticamente significantes como determinantes da HMT.  
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5 CONCLUSÃO 

Diferentemente do estudo realizado por Leusin e Brito (2008), que encontrou 

evidências de fraca habilidade de Market timing para o mercado brasileiro de fundos 

de investimento de setembro de 1998 a agosto de 2003, os achados deste trabalho 

demonstram indícios de que o mercado de fundos de investimentos de previdência 

multimercados não apresentou habilidade de Market timing no período de janeiro de 

2009 a dezembro de 2018. Apenas uma pequena parte dos gestores apresentou 

habilidade de Market timing, 10 dos 284 avaliados.  

Os resultados deste estudo estão alinhados com os achados por Henriksson 

(1984), que não encontra Market timing significativo no mercado americano, Jiang 

(2003), que propôs um teste não-paramétrico para os fundos extraídos da base de 

dados da Morningstar de 1980 a 1999 e não encontra evidências de presença de 

habilidade de Market timing e Gao (2017) que também não verifica a presença de 

habilidade de Market timing nos fundos de investimentos em Equity chinenses no 

período de maio de 2003 e maio de 2014.  

 Este trabalho também encontrou evidências de que a idade é significante para 

a habilidade de Market timing, sendo que quanto maior o tempo de atividade do fundo, 

melhor tende a ser a habilidade de Market timing. Esse achado vai de encontro com 

os estudos de Jiang (2003) que encontra uma correlação positiva entre a idade do 

fundo e a performance em Market timing. Chen et al., 2004; Ramodarai, 2012; Ferreira 

et al., 2013 e Pontes et al., 2015 também sugerem uma relação positiva entre idade e 

desempenho dos fundos de investimento.  

Por fim, encontra-se relação negativa e significante, embora pequena, entre o 

tamanho do fundo e sua habilidade de Market timing. O que pode ser explicado pelas 

dificuldades que a gestão de fundos de investimentos maiores encontra de continuar 

encontrando boas oportunidades de investimento, enquanto fundos menores podem 

se concentrar em poucas opções de investimentos (Gruber, 1996; Berk & Green, 

2004).  
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ANEXO A — Tabela dos fundos analisados 

Nome do Fundo Nome do Fundo 

Icatu Seg Composto 49c Fc de FI Mult Itau Flexp Winsome Mult FICFI Cred Priv 

Icatu Seg Composto 20c Fc de FI Multi Itau Flexprev Rbjr Mult Cred Priv FICFI 

Icatu Seg Composto 20b Fc de FI Mult Santander Previnog Mult FI 

Bnpp Fc FI Mapfre Maxi 20 Mult Previ Cedro Previdencia FI Mult Cred Priv 

Bradesco FIC Mult Pgbl V40 30 Itau Flexprev Ralia Mult FICFI Cred Priv 

Bradesco FIC Mult Pgbl V30 30 Palmares FI Mult Cred Priv 

BTG Pactual Is Moderado FIC Mult Prev Itau Flex Romano Mult Cred Priv FICFI 

BTG Pactual Is Dinam 49 FIC Mult Prev Itau Flexprev Scvz Mult Cred Priv FI 

Itau Flexprev Fsa Tm Mult Cred Priv FI Itau Flexp Gold 51 Mult Cred Priv FICFI 

Bradesco FIC Mult Pgbl V15 30 Itau Flexp Videiras Mult Cred Priv FICFI 

Sant FICFI Prev Agres Sup Mult Cred Priv Sant FI Prev Prokavi Mult Cred Priv 

Bradesco FIC Mult Vgbl V15 30 Sant FICFI Prev Hawkk Mult Cred Priv 

Bradesco FIC Mult Vgbl V40 30 Aviao FI Mult 

Bradesco FIC Mult Vgbl V30 30 FICFI Mult Cred Priv Friends Prev 

Sant FICFI 20 II Mult Cred Priv Itau Private Prev Multiestrat Mult FICFI 

Sant FICFI 20 I Mult Cred Priv Itau Flexprev S R M Mult Cred Priv FI 

ARX Target Icatu Prev Fc FI Mult Itau Flexprev Degas Mult Cred Priv FI 

Icatu Seg Anis Prev FI Mult Cred Priv Itau Flexprev Luisa Mult FICFI 

FI Mult Pericles Sulamerica Future FI Mult 

Mapfre Corporate Governance Composto FICFI Mult FICFI Mult Wpa Previdencia 

Gauss Mapfre Multi 40 Prev Fc FI Mult Itau Flexp Quadrato Mult Cred Priv FICFI 

Gauss Mapfre Juro Real Fc FI Mult Prev Itau Flexprev Iopro Mult FICFI 

Sant FICFI Prev Mod Sup Mult Cred Priv Itau Flexprev Azul Ardosia Mult FICFI 

Itau Flexp Tricolor Mult Cred Priv FICFI FICFI Mult Sao Manuel 

Itau Flex Jequitiba Mult Cred Priv FICFI Prev Vgbl 20 Fc FI Mult Prev 

Itau Flexprev Cacatete Multim FICFI Itau Flexpr Gajorfe Mult Cred Priv FICFI 

Sulamerica Multicarteira Prev FICFI Mult Sant FICFI Prev Pb Ancora Mult Cred Priv 

FIC Icatu Diamond Mult Prev Cred Priv Sulamerica Equipe Prev FI Mult 

Iu Confianca FI Mult Sant FIC Prev Pb Orquidea Mult Cred Priv 

Brasilprev Rt Ri FICFI Mult Icatu Capital Prev FI Mult 

Brasilprev Mult Dividendos I Fc Ouro Fino FICFI Mult Prev 

Bradesco H Fc FI Mult Pgbl/Vgbl Valor FI Jaspe Prev Mult Prev 

Brad H Fc de FI Mult Pgbl/Vgbl Potencial Brasilprev Mult Dividendos II Fc 

Sant FICFI 49 Mult Cre Priv Brasilprev Mult Multiestrategia III Fc 

Sant FI Prev Mult FICFI Mult Cred Priv Raf 

Sant FICFI Prev Sup Mult Cred Priv Itau Flexprev Guara Mult FICFI Cred Priv 

Santander FICFI Prev Mult Cred Priv Itau Flex Preville Mult Cred Priv FI 

BTG Pactual Pension Mult FI Prev Fc FI Cristal Prev Mult Prev Cred Priv 

BTG Pactual Pgbl Beta C Fiqfi Mult Prev Itau Flexprev 4avi Cred Priv Mult FICFI 

BTG Pactual Pgbl Conserv Fiqfi Mult Prev FICFI Mult Esss 

FI Mult Itapema Cred Priv Itau Flexpr Qi Futuro Mult Cred Priv FI 

Brasilprev Mult Dividendos III Fc Itau Flexp Daimitsu Mult Cred Priv FICFI 
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Itau Flexprev Beta Mult Cred Priv FICFI FICFI Mult Jaa 

Unibanco Prev Corporate X FI Multi Itau Flex Longevita Mult Cred Priv FICFI 

Itau Flexpr Lukette Mult Cred Priv FICFI Itau Flexprev Talico Mult Credpriv FICFI 

Itau Flex Ricky FICFI e C Mult Credpriv Itau Flexprev Corporate Bw Mult FICFI 

Iu Corporate Multi FICFI Mult Cred Priv Itau Flex Charmosa Cred Priv Mult FICFI 

Sulamerica Albatroz Prev FI Mult FICFI Mult 4avb 

Icatu Seg Macro FI Mult Fife Fc FI Opala Prev Mult Prev Cred Priv 

Icatu Seg Priv Juros e Moedas FI Mult Fc FI Safira Prev Mult Prev Cred Priv 

BB Prev Multi II FI Multim Cred Priv Gsdj Prv FI Mult Cred Priv 

BB Prev Multi III FI Mult Cred Priv Itau Flexprev Anami Mult Cred Priv FICFI 

Kyrie FI Ec Mult Cred Priv Itau Flexprev Mcc Cred Priv Mult FICFI 

Bradesco H Fc FI Mult Pgbl/Vgbl Top Mais Santander Prev Pb Jimu Mult Cred Priv Fc 

Bradesco H Fc FI Mult Pgbl/Vgbl Premium FICFI Mult Zaparin 

Bradesco H Fc FI Mult Pgbl/Vgbl Dinamico FI Mult Longevidade II 

FICFI Mult Orizzonte 10 Safra Prev Fc FI Mult Free 

Im Previdencia Sem Rv Iu FICFI Mult Itau Flexprev Linho Mult Cred Priv FICFI 

Im Previdencia Com Rv Iu FICFI Mult CSHG Cirrus FI Mult Prev Cred Priv 

Itau Flexprev Especial II FI Mult Sulamerica Sage Prev FI Mult 

Aries FICFI Mult Prev Itau Flexprev Papagaios Mult FICFI 

Sulamerica Ti Prev FICFI Mult Cred Priv Icatu Kad Fie Prev Fc FI Mult Cred Priv 

Sulamerica Ti II Prev FI Mult Cred Priv Itau Flexpr Zermatt Cred Priv Mult FICFI 

Itau Flexpr Hebane Mult Cred Priv FICFI FICFI Mult Cred Priv Jimu 

Brasilprev Renda Total Pe FICFI Mult Sant FI Prev Pb Lux Plus Mult Cred Priv 

Brad FICFI Mult Pgbl Vgbl V49 30 Itau Flexprev Gmp Mult Cred Priv FI 

Itau Flexprev Apn Mult FICFI Cred Priv Safra Sirius FICFI Mult Prev 

Brad Priv FICFI Mult Pgbl Vgbl Rv49 Icatu Seg Alpha Prev FI Mult Cred Priv 

Sulamerica Ti 35 Prev FICFI Mult Occam Previdencia Master FI Mult 

Sulamerica Ti 35 Prev FI Mult Icatu Seg Multistrategy Previd FI Mult 

Leblon Icatu Previdencia FI Mult Occam Icatu Prev Fc FI Mult 

Itau Flexprev Ambm Multi Cred Priv FICFI Itau Flexprev Lalu Mult Cred Priv FICFI 

Itau Flexprev Massada Mult FICFI Ibiuna Previdencia Master FI Mult 

Itau Flexprev Venus Mult FICFI Brasilprev Rt Db Fc Multi Cred Priv 

Itau Flexprev Rj Mult Cred Priv FICFI Itau Flex Corp Plat II Rv49 FICFI Mult 

FICFI Mult Cred Priv Bel Itau Flexprev Frog Mult Cred Priv FICFI 

Itau Flexp Fsa Tm II Cred Priv Multim FI Videiras FI Mult Cred Priv 

Itaú Flexprev Private Aspásia Mult Crédito Cx FIC Prev Previnvest Mult Cred Priv 80 

Itau Flexprev Runner Mult FICFI Brasilprev Rt Branre Fc Multi Cred Priv 

Vic Prev Portfolio FI Mult Cred Priv FICFI Prev Pb Pitanga Mult Cred Priv 

FI Mult Shiva Cred Priv Brasilprev Rt Leka Fc Mult Cred Priv 

Gauss Juro Real Master FI Mult Prev Safra Prev Multi Est Vip Fc FI Mult Prev 

FICFI Mult Olimpia Itau Flexprev Vega Mult Cred Priv FICFI 

Amsp Previdencia FI Mult Alicante FI Mult Prev 

Itau Flex Turquesa Mult Cred Priv Fc FICFI Mult Cred Priv Excellence 

Itau Flex Priv Pitty Mult Cred Priv Fc Citiprevidencia Mult FI Prev 

Itau Flex Omega I Mult Cred Priv Fc FIC Prev Pb Vokin Montblanc Multcredpriv 
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Itau Flexprev London Mult Credpriv FICFI Brasilprev Rt Zbprev Fc Mult Cred Priv 

Brasilprev Rt Th Fc Mult Cred Priv S Prev Multiestrategia 2 Fc FI Mult Prev 

Corp Excl FICFI Mult Pgbl Vgbl Rv 49 Sant Icatu Strix FI Esp Const Mult 

Acr Investimentos FI Mult Icatu Seg Rip FI Mult 

Pwm Previdencia FI Mult Kinea Prev Mult FI Mult 

FICFI Mult Pgbl Vgbl Eldorado Rv49 Brasilprev Rt Wl Fc Multi Cred Priv 

Itau Flexprev Catu Mult Cred Priv FICFI Itau Privprev Per 2 Mult Cred Priv FICFI 

Argucia Endowment FI Mult Santander Fc Prev Doncic Mult Cred Priv 

Itau Flex Rio Moscou Mult Credpriv FICFI Brasilprev Rt A64 Fc Mult Cred Priv 

Brad H Fc FI Mult Pgbl/Vgbl Platinum Mod Itau Flex Viareggio Mult Cred Priv FI 

Brasilprev Top Mult Me FI Cred Priv Itau P P Perfil 3 Mult Cred Priv FICFI 

Icatu Seg Brasil Total Fc de FI Mult Iris Fc FI Mult Prev 

Mongeral Aeg Rv 45 Priv Prev Fc FI Mult Sao Roque FI Mult Cred Priv 

Mongeral Aego Rv 20 Priv Prev FICFI Mul Averam FI Mult Cred Priv 

Itau Flex Mantiqueira Mm Cred Priv FICFI CSHG Bell Zurich FI Mult Prev-Cred Priv 

Icatu Seg FI Brasil Total Mult Porto Seguro Mult Diamante FICFI Previd 

Itau Flexprev Nvq Mult Cred Priv FICFI Itau Flexprev Mapa Mult Cred Priv FICFI 

Itau Flexprev Beruba Mult Cred Priv FI Brasilprev Rt Baumarias Fc Mult Credpriv 

Itau Flexprev Mmp Multi Cred Priv FICFI Itau Flex Mascan II Mult Cred Priv Fc 

Itau Flexp Chalten Mult Cred Priv FICFI Icatu Seg Tna P P Fc FI Mult Cred Priv 

Itau Flex Colorado Mult FICFI Cred Priv Geracao Futuro Prev Fc de FI Mult 

Brad FICFI Mult Pgbl Vgbl Rv30 05 Brasilprev Rt Accpv Fc Mult Cred Priv 

Itau Macro Prev Vertice Mult FI CSHG Zur Jr At Fcfi Mult Prev Cred Priv 

Itau Flexprev Macro Prev Mult Fc FICFI Mult Deloitte 

FICFI Mult Potencia Brasilprev Rt Nw Fc Mult Cred Priv 

Bradesco FICFI Mult Pgbl Vgbl Rv49 05 Itau Flexprev Lagoa Mult Cred Priv FICFI 

Itau Flexprev Futuro 35 Mult FI Itau Flex Universus Mult Cred Priv FICFI 

Itau Private Macro Prev Mult FICFI Itau Flexprev Berni Mult Cred Priv FICFI 

Itau Flex Santa Carol Mult Credprivficfi Sant FICFI Prev Pb Xxv Mult Cred Priv 

Itau Flexprev Silver Mult Credpriv FICFI Fc de FI Mult Cred Priv Green Gold 

FICFI Mult Primomega CSHG Tmps Zurich FI Mult Prev Cred Priv 

Sulamerica Effectus Prev FI Mult FICFI Mult Cred Priv Guaicara 

Nbf Sulamerica F11 Prev FI Mult Itau Flexprev Nvf Mm Cred Priv FICFI 

Icatu Seg Previdencia Fc FI Mult FICFI Mult Cred Priv Livedo 

Fc de FI Mult Cred Priv Om Brasilprev Rt Mfd Fc Mult Cred Priv 

Itau Flexprev Jjj Mult FICFI FICFI Mult Cred Priv M Parente 

Icatu Seg Franklin Mult FI Mult Prev FICFI Mult Cred Priv Pilot Blue 

Caixa FIC Prev 125 Multi Cred Priv CSHG Zurich At Fcfi Mult Prev Cred Priv 

Caixa FI Previd Prev Multi Cred Priv FICFI Mult Cred Priv Plyk 

Itau Flex Futuro 20 Mult Cred Priv FICFI Bradesco FI Mult Master Previdencia 

Zurich Bnpp Fc FI Mult Prev Brasilprev Rt Icaro Fc Mult Cred Priv 

Ti Legado Prev FI Mult Cred Priv Itau Flex Vitorino Mult Cred Priv FICFI 

Itau Flexprev Marfim Mult FICFI Brasilprev Rt Ibiapaba Fc Mult Cred Priv 

Caixa FIC Previd Prev Mult Cred Priv 150 Itau Flexprev Ambar Mult Cred Priv FICFI 

Itau Flex Quattro Mult Cred Priv FICFI FI Mult Cred Priv Ch Prev 
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Itau Flexprev Private Bolsa Mult FI Itau Flexprev Previta Mult Cred Priv Fc 

Safra Prev Multi Estrategia FI Mult Prev Brasilprev Rt Lnc Fc Mult Cred Priv 

Safra Prev Multi Estrat FICFI Mult Prev CSHG Master Ia FI Mult Prev 

Itau Flexprev Marycarmen Mult FICFI CSHG Valencia FI Mult Prev Cred Priv 

Itau Flex Fiorina I Multi Credpriv FICFI CSHG Prev Knowledge FI Mult - Cred Priv 

Itau Flex Nova Ger Mult Cred Priv FICFI Flexprev Australis Mult Cred Priv FICFI 

Caixa FIC Prev 250 Multi Cred Priv Brasilprev Rt Jr Fc Mult Cred Priv 

Itau Flexprev Jgbl Mult Cred Priv FICFI FICFI Mult Cred Priv Murano 

Brasilprev Rt Lw Fc FI Mult Brasilprev Rt Mps Fc Mult Cred Priv 

Caixa FIC Prev 200 Multi Cred Priv Brasilprev Rt Ang Fc Mult Cred Priv 

 

 


