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RESUMO 
 

Objetivo: Esta pesquisa investiga os motivos pelos quais as gestoras de fundos de 

Investimento não são listadas na Bolsa de Valores Brasileira. O tema abertura de 

capital está ganhando relevância, em função do processo de transformação da 

indústria de fundos. As plataformas digitais estão mudando o modelo de negócio e as 

gestoras necessitarão cada vez mais de vantagens competitivas. 

Metodologia: Para a realização deste estudo, foi executada pesquisa qualitativa, com 

a participação de nove entrevistados, que representam, aproximadamente, 50% do 

mercado de gestão no Brasil. Os entrevistados foram selecionados por intermédio da 

técnica metodológica snowball, e são representantes de assets de bancos privados, 

públicos, independentes e especialistas do mercado. Adotou-se uma pesquisa do tipo 

estudo de caso, sendo a natureza deste estudo exploratória e descritiva. 

Resultados: Foi possível identificar o modelo de distribuição de fundos de 

investimento como fator chave na ausência de assets listadas na bolsa brasileira, em 

função da falta de um modelo de precificação e conflitos no canal distribuidor. A perda 

dos benefícios privados de controle foi considerada outro fator crítico para essa 

decisão. Na visão da governança corporativa, considera-se que as assets 

management de bancos são as mais preparadas para um possível processo de IPO. 

Limitações: A pesquisa apresenta como principal limitação o número restrito de 

entrevistas realizadas, dado que, o Brasil conta com aproximadamente 600 assets. 

Contribuições práticas: A partir dos resultados, conclui-se que é necessário 

desenvolver uma modelagem adequada para apuração do custo de distribuição de 

fundos no Brasil, o que dificulta uma precificação apropriada das gestoras em um 

processo de abertura de capital. Além disso, identificou-se a necessidade do 

desenvolvimento de estudos sobre efeito de uma eventual separação de uma gestora 

de conglomerado, do seu banco controlador e distribuidor dos fundos de investimento. 

Contribuições acadêmicas: Este estudo contribui para a discussão de um tema 

pouco debatido no país, ao lançar luz sobre as perspectivas dos participantes do 

mercado sobre a ausência de assets na bolsa de valores brasileira, sinalizando alguns 

dos pontos sensíveis a serem observados, para eventual início de processo de IPO. 

Palavras-chave: Gestoras de Fundos de Investimento; Abertura de Capital; Fundos 

de Investimento. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado. 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Purpose: This research investigates why investment fund managers are not listed on 

the Brazilian Stock Exchange. The issue of IPO is gaining relevance due to the 

transformation process of the fund industry. Digital platforms are changing the 

business model and managers will increasingly need competitive advantages. 

Methodology: To carry out this study, a qualitative research was carried out with the 

participation of nine respondents, representing approximately 50% of the management 

market in Brazil. Respondents were selected using the snowball methodological 

technique, and are representatives of assets from private, public, independent and 

market experts. We adopted a case study research, being the nature of this exploratory 

and descriptive study. 

Findings: It was possible to identify the investment fund distribution model as a key 

factor in the absence of assets listed on the Brazilian stock exchange, due to the lack 

of a pricing model and conflicts in the distribution channel. The loss of private control 

benefits was considered another critical factor in this decision. In the corporate 

governance view, bank asset management is the most prepared for a possible IPO 

process. 

Research limitations: The research has as its main limitation the limited number of 

interviews conducted, given that Brazil has approximately 600 assets. 

Practical implications: From the results, it is concluded that it is necessary to develop 

an appropriate modeling to calculate the cost of distribution of funds in Brazil, which 

hinders an appropriate pricing of managers in a process of going public. In addition, 

the need to develop studies on the effect of possible separation of a conglomerate 

manager, its controlling bank and distributor of investment funds was identified. 

Academic implications: This study contributes to the discussion of a little debated 

topic in the country, by shedding light on the perspectives of market participants on the 

absence of assets on the Brazilian stock exchange, pointing out some of the sensitive 

points to be observed, for the possible beginning of the process of IPO. 

Keywords: Asset Management; IPO – Initial Public Offering; Investment funds. 

Paper category: Master’s thesis. 
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 INTRODUÇÃO 
 

 Contextualização do tema 
 

Esta pesquisa aborda as razões pelas quais não se observam gestoras de 

fundos de investimento listadas na Bolsa de Valores brasileira (B3). 

A decisão de abrir o capital é uma das mais importantes na vida de uma 

empresa (JAIN; KINI, 1999) e está intimamente relacionada à estrutura de capital. 

Apesar das empresas listadas serem, geralmente, grandes em tamanho e escala, 

muitas optam por permanecerem privadas. 

O tema abertura de capital não é novo, e os motivos que levam uma empresa 

a esse movimento podem ser os mais diversos: necessidade de recursos, redução do 

custo de capital (CHEMMANUR; FULGHIERI, 1999), estabelecimento do valor de 

mercado, criação de vantagens competitivas, troca de comando, dentre outros. 

A gestão de fundos de investimento no Brasil nasceu em 1957, com a criação 

do Fundo Crescinco, conforme Andrezo e Lima (1999). Em 1970, a Resolução n° 145 

do Banco Central do Brasil (BCB) foi criada para proteger o investidor e, com isso, 

regulamentar definitivamente a constituição, o funcionamento e a administração dos 

fundos de investimentos. 

A responsabilidade para regulamentação dos fundos, que até então era do 

Banco Central do Brasil (BCB), foi transferida para a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), reguladora do mercado de capitais, no início dos anos 90. Neste mesmo 

período, houve uma evolução do mercado de capitais no Brasil, principalmente em 

virtude do avanço das regulamentações brasileiras e da entrada do Plano Real, em 

1994, que trouxe estabilização econômica. Assim, a indústria de fundos de 

investimento surgiu como um dos principais fatores de desenvolvimento do mercado 

financeiro. 

Atualmente a indústria de fundos de investimento do Brasil é a décima primeira 

maior do mundo (ICI, 2019) e possui um grande número de gestoras de fundos de 

investimento, cerca de 600 (ANBIMA, 2019). 

A gestora de fundos de investimento, ou asset management (asset), conforme 

a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(ANBIMA) é a “responsável pela compra e venda dos ativos do fundo segundo 

objetivos e política de investimento estabelecida no regulamento” (ANBIMA, 2019). 
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Por uma taxa, a asset fornece gestão profissional, estratégias, diversificação e 

liquidez normalmente não alcançadas por um investidor individual. 

No Brasil, atualmente não há gestoras de fundos de investimento líquidos 

listadas na B3. Já nos Estados Unidos (EUA) e na Europa, é comum verificar 

empresas do setor listadas. Como exemplo, nos EUA: BlackRock, Franklin Templeton, 

Legg Mason, Invesco; na Europa: DWS, Amundi, Schroders, Standard Life Aberdeen. 

O mercado de capitais vem apresentando crescimento significativo da 

participação de pequenos investidores e um aumento modesto do número de 

empresas abrindo o capital no mercado bursátil brasileiro. 

Em 2018, três empresas realizaram sua primeira oferta pública, ou IPO (initial 

public offering), termo utilizado em inglês, na bolsa de valores brasileira, são elas: 

NotreDame Intermédica, Hapvida e Banco Inter (as duas primeiras da área de saúde 

e a última da área financeira). Segundo a B3 (2019a), estas companhias captaram R$ 

6,8 bilhões. Até junho de 2019, duas empresas realizaram o IPO, captando R$ 4,4 

bilhões, a loja de materiais esportivos Centauro, e a elétrica Neoenergia. Nas bolsas 

de valores americanas (NASDAQ e NYSE), no mesmo período de 2019, ocorreram 

88 operações de IPO, com uma captação de US$ 32,2 bilhões, segundo relatório da 

EY (2019). Em um período de 15 anos, conforme Figura 1, o Brasil emitiu R$ 185,6 

bilhões em ações de ofertas primárias de 169 empresas; R$ 50,1 bilhões provêm de 

19 empresas de serviços financeiros. 

 

    Fonte: B3

    Elaboração do autor

Figura 1 - Volume de ações (em R$ MM) de ofertas primárias (IPO ) e subsequentes (Follow-ON )
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Embora tenham sido poucas as operações de IPO e FOO (follow on offering) 

na B3, conforme Figura 1, não há, até o momento, desde a sua criação, nenhuma 

gestora de ativos de fundos líquidos listada, o que causa perplexidade em virtude da 

contribuição potencial que uma abertura de capital poderia oferecer e contrasta com 

a experiência de assets de outros países, como EUA e alguns países europeus. 

Algumas das vantagens para as companhias serem listadas em bolsas estão 

na facilidade de acessar novos recursos com custo de capital baixo, por intermédio da 

participação de mais sócios e consequente diluição do risco de propriedade para os 

acionistas. Além destas, o aumento da transparência das informações das empresas 

e a melhoria da governança corporativa beneficiam o ambiente institucional e os 

principais stakeholders dessas empresas. 

Esses benefícios surgem porque os acionistas de empresas listadas são mais 

aptos a diversificar o risco e tolerar maior variabilidade do lucro do que proprietários 

de empresas privadas (SHAH; THAKOR, 1987). 

Sendo assim, o que levaria uma gestora de fundos de investimento a abrir 

capital no Brasil? Uma possibilidade seria o mercado de fundos de investimento no 

Brasil ter chegado a um nível de maturidade equivalente aos demais países, que já 

possuem gestoras em bolsa. Outra, seria a necessidade de adequação às 

transformações que a indústria global está passando. 

A escolha entre abrir o capital e permanecer privada é considerada a decisão 

do proprietário inicial de uma empresa privada que equilibra os custos com os 

benefícios de um IPO (CAO et al., 2011). 

Segundo CAO et al. (2011), a principal razão pela qual algumas empresas 

privadas relutam em abrir seu capital é a potencial perda de benefícios pecuniários de 

controle. Do lado dos benefícios, os principais acionistas das grandes empresas 

valorizam os ganhos de liquidez, enquanto os detentores de blocos valorizam o 

benefício da diversificação, dispostos a renunciar a alguns benefícios de controle. Os 

acionistas de capital de risco ou de private equity usam o IPO como um canal para 

saírem da empresa. 

Se os benefícios de um IPO superarem os custos de manter o controle, as 

empresas devem abrir o capital. 

Os motivos que levaram a desenvolver o presente estudo estão ligados ao 

desejo de aprofundar os conhecimentos sobre a indústria de fundos de investimento, 
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procurando esclarecer essa importante ausência do setor no mercado bursátil 

brasileiro. 

 

 Questão de Pesquisa e Objetivos do Trabalho 
 

A questão principal deste trabalho é:  

Por que não há Gestoras de Fundos de Investimento listadas na Bolsa de 

Valores brasileira? 

Esta pesquisa justifica-se pelo fato de o tema, abertura de capitais de gestoras 

de fundos de investimento no Brasil, voltar a ser um assunto discutido em âmbito 

público. No dia 15 de março de 2019, no Seminário “A Nova Economia Liberal”, 

promovido pela FGV Projetos e CEM, o atual presidente da Caixa Econômica Federal 

(CEF), Pedro Duarte Guimarães, oficializou a intenção de abrir capital de unidades do 

banco estatal, tendo sido incluída a gestora de recursos de terceiros. 

Portanto, trata-se de um tema que está ganhando relevância, em função do 

processo de transformação da indústria, onde as plataformas digitais estão mudando 

o modelo de negócio, com o acirramento da concorrência e a compressão das 

margens de lucro; e as gestoras necessitarão cada vez mais de vantagens 

competitivas. 

Esse movimento poderá abrir caminho para o segmento ainda não explorado 

na B3, o de gestoras de fundos de investimento líquidos, sobre o qual não há estudos 

específicos disponíveis no país. 

 

 Estrutura da Dissertação 
 
A pesquisa está organizada, além desta introdução, em outras cinco seções. A 

segunda seção, a revisão de literatura, apresenta a busca de suporte teórico para os 

principais temas relacionados à análise do objeto desta dissertação. Na terceira 

sessão, procedimentos metodológicos, demonstram-se todo o preparo e os 

procedimentos de coleta de dados e análise de conteúdo. Na quarta e quinta seções, 

são apresentadas as análises das entrevistas e das discussões, respectivamente, e 

na sexta seção são feitas as considerações finais. 

 

 

 



15 
 

 

 

 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 Contextualização da Indústria de Fundos de Investimento no Brasil 
 

A CVM, órgão regulador desse mercado, foi instituída pela Lei nº. 6.385, de 7 

de dezembro de 1976, e tem a responsabilidade pelo licenciamento, regulamentação 

e supervisão de fundos de investimento e seus administradores, gestores, 

custodiantes e distribuidores. A ANBIMA é a associação brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais, que atua como uma organização autorreguladora, 

publica códigos e normas voluntários para seus membros. Embora a ANBIMA não 

seja um regulador estatutário, seu contrato permite disciplinar e até multar seus 

membros. 

Os principais regulamentos da indústria de fundos de investimento são: 

Instrução CVM Nº 555, de 17 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a constituição, 

a administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de 

investimento; e Instrução CVM Nº 558, de 26 de março de 2015, que dispõe sobre o 

exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários e rege a 

indústria. 

Com base nos dados disponibilizados pela ANBIMA (2019), em seu Ranking 

de Gestores de Fundos de Investimento, a indústria de gestão de fundos brasileira 

apresentava, em junho de 2019, um volume de R$ 4,863 trilhões. De forma 

complementar, segundo dados do mesmo período, disponibilizados pelo Investment 

Company Institute (ICI), o Brasil detém 2,52% da indústria global, com US$ 1,297 

trilhão (ICI, 2019), comparado ao mercado mundial de US$ 51,432 trilhões de ativos 

líquidos em fundos abertos, conforme Tabela 1. De acordo com esses dados, o 

mercado de fundos de investimento no Brasil é o 11º maior do mundo (depois de 

Estados Unidos, Luxemburgo, Irlanda, Alemanha, França, Austrália, Japão, China, 

Reino Unido e Canadá). 
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Ainda conforme o ICI (2019), o Brasil possui 10.549 fundos, ou 8,72% da 

quantidade de fundos da indústria global, comparável aos EUA, que possuem 10.058 

fundos, no entanto, com um patrimônio líquido (PL) sob gestão de US$ 23,803 trilhões, 

aproximadamente dezoito vezes o do Brasil, conforme Tabela 2. 

 

 
 

Nas tabelas 1 e 2 evidenciam-se, além do Brasil, os países com maior 

participação nos blocos América e Europa, que juntos detêm 86,3% da indústria 

mundial. 

A Tabela 1 confirma que a indústria de fundos de investimento nos EUA é maior 

do que a indústria europeia e dos demais países das Américas juntas. Apesar disso, 

2014 2015 2016 2017 2018
2019

1º sem.

Mundo 38.141.673 38.253.006 40.643.821 49.300.141 46.692.844 51.432.497 

Américas 20.077.066    19.628.150    21.187.291    24.898.007    23.639.819    26.637.548    

EUA 17.851.171    17.758.526    18.877.845    22.164.667    21.077.536    23.803.795    

Brasil 989.542        743.530        1.060.904     1.238.039     1.211.436     1.297.553     

Europa 13.804.517    13.732.581    14.112.401    17.721.948    16.476.656    17.766.184    

Luxemburgo 3.757.624     3.817.201     3.901.304     4.988.625     4.654.017     5.020.160     

Participação % 
Brasil x Mundo

2,59% 1,94% 2,61% 2,51% 2,59% 2,52%

Fonte: Investment Company Institute (ICI)

Elaboração do autor

Total de Ativos Líquidos em Fundos Abertos Regulamentados (em US$ Milhões)
Excluindo Fundos de Fundos

Tabela 1 - Histórico de Patrimônio Líquido Administrado no Mundo

2014 2015 2016 2017 2018
2019

1º sem.

Mundo 101.100 106.064 110.125 112.948 118.261 121.038

Américas 24.141 24.999 25.696 26.568 27.697 28.083

EUA 9.346 9.716 9.789 9.800 10.066 10.058

Brasil 8.560 8.783 9.224 9.774 10.257 10.549

Europa 51.724 53.212 53.513 54.558 56.001 56.452

Luxemburgo 13.849 14.108 14.211 14.728 14.898 14.851

Participação % 
Brasil x Mundo

8,47% 8,28% 8,38% 8,65% 8,67% 8,72%

Fonte: Investment Company Institute (ICI)

Elaboração do autor

Quantidade de Fundos Abertos Regulamentados
Excluindo Fundos de Fundos

Tabela 2 - Histórico de Quantidade de Fundos Administrados no Mundo
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o número de fundos é muito maior na Europa, o que resulta em um tamanho médio 

menor nos fundos europeus individuais. 

No Brasil, a grande quantidade de fundos pode, também, ser explicada pela 

presença dos fundos exclusivos – nos termos do Art. 130 da Instrução CVM Nº 555, 

“Considera-se Exclusivo o fundo para investidores profissionais constituído para 

receber aplicações exclusivamente de um único cotista”. 

Levando-se em conta o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro acumulado em 

12 meses, observa-se, no encerramento do segundo trimestre de 2019, uma produção 

de bens e serviços em território nacional no volume de R$ 6,990 trilhões, conforme 

dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019). 

Observa-se que a indústria de fundos de investimento brasileira gere um volume de 

recursos equivalentes a aproximadamente 70% do PIB nacional. 

Os fundos de investimento têm papel relevante no financiamento da dívida 

brasileira, tanto pública quanto privada, conforme observado nas figuras 2 e 3. 

 

 

A Figura 2 demonstra a contribuição da indústria de fundos como importante 

veículo de financiamento da dívida pública. Segundo Eid Júnior (2017), o 

financiamento da dívida pública pelos fundos de investimento é fundamental para o 

desenvolvimento do país. A Figura 3 indica como a indústria também colabora com o 

Fonte: Tesouro Nacional / Agenda ANBIMA: gestão de recursos

Figura 2 - Distribuição do financiamento da Dívida Pública Brasileira 2018
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mercado de títulos privados, de maneira a financiar os emissores que atuam, ainda, 

como desenvolvedores da economia nacional. 

 

 
 

A grandeza observada nestes números reflete a relevância da indústria de 

fundos de investimento como veículo de formação de poupança por pessoas físicas e 

jurídicas, que confiam suas economias aos gestores de recursos, na expectativa de 

obtenção de rendimentos financeiros capazes, por exemplo, de preservar o poder de 

compra do dinheiro ao longo do tempo, construir reserva de aposentadoria e/ou 

viabilizar financeiramente projetos futuros. A indústria de fundos não para de 

demonstrar sua força e a importância conquistada no mercado brasileiro. 

No mercado brasileiro de fundos de investimento, apesar da quantidade de 602 

gestoras de fundos de investimento, conforme Ranking de Gestores, da ANBIMA, de 

junho de 2019, observam-se 408 assets com PL (patrimônio líquido) abaixo de R$ 1 

bilhão sob gestão. Constata-se, assim, que esta indústria apresenta um elevado nível 

de concentração, conforme Tabela 3: 

Fonte: Agenda ANBIMA: gestão de recursos

Figura 3 - Distribuição de Ativos dos Fundos de Investimento 2018
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Com aproximadamente 70% do mercado de gestão de recursos de terceiros 

investidos por meio das dez maiores gestoras da indústria, a percepção do nível de 

concentração nesta indústria fica ainda mais latente quando se destacam os cinco 

maiores bancos comerciais atuantes no mercado nacional (Banco do Brasil, Itaú 

Unibanco, Bradesco, CEF e Santander), que, juntos, executam a gestão de mais de 

R$ 2,9 trilhões, ou 61,0% da indústria de gestão de recursos de terceiros nacional. 

Conforme divulgado pela Economática (2019), além das gestoras, a indústria 

de fundos de investimento brasileira apresenta histórico de concentração em alocação 

de títulos de renda fixa. Aproximadamente 80% dos ativos da indústria são 

representados por operações compromissadas, títulos públicos, depósito a prazo de 

instituições financeiras e debêntures, conforme Figura 4. Historicamente essa 

concentração é justificada pela combinação de três fatores: boa rentabilidade, alta 

liquidez e baixa volatilidade dos títulos públicos, o que, por consequência, interfere no 

avanço da pulverização de investidores na bolsa de valores. 
 

Gestor
PL sob Gestão      
(R$ milhões)

Part. % PL  
Indústria

BB DTVM 1.051.716,41             21,6%

Itaú Unibanco 707.230,82                14,5%

Bradesco 587.367,08                12,1%

Caixa (CEF) 355.520,67                7,3%

Santander 264.627,00                5,4%

BTG Pactual 101.609,73                2,1%

Safra 98.388,63                  2,0%

Credit Suisse 75.998,40                  1,6%

Kinea 60.255,46                  1,2%

Opportunity 57.977,90                  1,2%

Demais Gestores 1.502.640,95             30,9%

Indústria 4.863.333,06             100%

Fonte: Ranking de Gestão de Fundos ANBIMA. Posição jun/19
Elaboração do autor

Tabela 3 - Participação % das Gestoras de Fundos de 
Investimento
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Segundo estudos da ANBIMA (FILGUEIRA, 2014), em países desenvolvidos, 

como os EUA, a indústria de fundos possui perfil de carteira mais diversificado, com 

uma participação significativa alocada em ações, dívida corporativa e ativos 

estruturados, contribuindo, assim, para o financiamento de atividades produtivas. O 

estudo ressalta que, nesses países, em geral, os investidores têm maior apetite pelo 

risco e cultura de poupança de longo prazo. 

No Brasil, de acordo com o BACEN (2019), o estoque da poupança, até junho 

de 2019, somava R$ 800,6 bilhões, equivalente a aproximadamente 11,5% do PIB, 

sinalizando que, assim como em muitos países em desenvolvimento, o baixo 

crescimento do mercado de capitais não aparenta ser definido apenas pela falta de 

recursos. 

O perfil histórico de conservadorismo do investidor brasileiro é um dos 

principais desafios para a indústria de fundos no cenário econômico atual, uma vez 

que a demanda por liquidez e a aversão ao risco e à volatilidade dificultam a 

diversificação das carteiras e o desenvolvimento do mercado acionário. 

Figura 4 - Participação percentual de ativos de Renda Fixa e Renda Variável na indústria de fundos brasileira

Fonte: Economática
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A gestão de investimentos requer uma especialização do conhecimento sobre 

variáveis e instrumentos que componham o modelo de negócio. A profissionalização 

da gestão leva os investidores a transferirem seus recursos para profissionais da 

indústria de fundos de investimento. Assim, surgem as chamadas assets, do termo 

asset management ou gestoras de fundos de investimento. Dessa maneira, o capital 

de terceiros será gerenciado profissionalmente em troca de uma taxa de 

administração1 e/ou de uma remuneração sobre a performance2, quando for o caso. 

Os fluxos dos fundos afetam a indústria de fundos, a acumulação de riqueza 

na economia, bem como a liquidez e os preços do mercado financeiro 

(CHRISTOFFERSEN; MUSTO; WERMERS, 2014). 

A indústria de fundos de investimento brasileira, como na maioria dos países 

em desenvolvimento, assemelha-se ao mercado europeu de distribuição de fundos, 

conforme pesquisa da Organização Internacional de Comissão de Valores Mobiliários 

(IOSCO)3 divulgada no relatório do World Bank Group (2015) na Tabela 4, ou seja, os 

bancos comerciais dominam os canais de distribuição de fundos de investimento, que 

dão suporte à captação e ao volume de recursos. Esse domínio é alimentado pela 

vantagem de se ter uma grande base de clientes à qual os bancos podem oferecer 

uma ampla gama de serviços financeiros e criar oportunidades de vendas cruzadas. 

Tal domínio também sempre permitiu que esses bancos mantivessem suas 

arquiteturas de sistemas fechadas para a distribuição de fundos de investimento de 

outras assets e oferecessem a seus clientes apenas seus próprios produtos. 

 

 
1 A taxa de administração remunera o administrador pelos serviços de administração, gestão da carteira 
e os demais necessários ao funcionamento do fundo. É a principal taxa, cobrada em todos os fundos 
de investimentos. (CVM, 2016). 
2 A taxa de performance é o prêmio cobrado pelo administrador caso a rentabilidade do fundo seja 
superior à do referencial estabelecido. (CVM, 2016). 
3 Desde a pesquisa em 2015, realizada pela IOSCO, ocorreram desenvolvimento em alguns desses 
países, que levaram a uma maior expansão dos canais de distribuição. 
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Nos Estados Unidos, a indústria de fundos de investimento desenvolveu-se de 

maneira diferente em virtude da Lei Bancária de 1933, também conhecida como Lei 

Glass-Steagall4, que exigia a segregação entre atividades de investimento e 

atividades de empréstimo, permitindo, assim, o surgimento de uma forte indústria de 

fundos de investimento não bancária. Após a revogação da Lei, em 1999, os bancos 

comerciais voltaram a atuar na atividade, no entanto, os principais players ainda são 

as gestoras de fundos que construíram e consolidaram seus negócios apoiados pela 

referida Lei, enquanto as corretoras desempenham um papel fundamental na 

distribuição. 

A distribuição dos fundos nos EUA tem uma forte realização por meio de 

consultores financeiros/corretoras (BERGSTRESSER; CHALMERS; TUFANO, 2009; 

DEL GUERCIO; REUTER, 2014); já na Europa, predomina o canal bancário 

(FERREIRA; MATOS e PIRES, 2017). 

 

 
4 Ela recebeu essa denominação por representar duas leis propostas pelos democratas Carter Glass, 
que era senador da Virgínia e havia sido secretário do Tesouro, e pelo deputado Henry Steagall, do 
Alabama, que na época era o presidente do Comitê de Bancos e Moeda do Congresso. 

Países Bancos
Companhias 
de Seguros

Corretoras de 
Valores 

Mobiliários

Consultores 
Financeiros

Agentes de 
Vendas

Plataformas 
de 

Distribuição

Brasil X

China X X X X

Costa Rica X X X

Hungria X X

Índia X X

Indonésia X X

Quênia X X X

Coréia X X X X

Malásia X X X

Marrocos X X

Paquistão X X X X

Peru X X

Arábia Saudita X X

África do Sul X X X

Turquia X X

Canais de Distribuição de Fundos de Investimento em países emergentes selecionados

Fonte: Relatório do Grupo Banco Mundial (WGB) 2015

Tabela 4 - Canais de Distribuição de Fundos de Investimento em países emergentes
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 Abertura de Capital no Brasil 
 

Segundo a B3 (2019b): 

A oferta pública inicial é evento que marca a primeira venda de ações de uma 
empresa e, posteriormente, o início de negociação dessas ações em bolsa 
de valores. Essa operação pode ocorrer por meio de uma distribuição 
primária, de uma distribuição secundária ou de uma combinação entre as 
duas. 
A oferta pública primária acontece quando é realizada a emissão de novas 
ações/cotas de fundos de investimento que serão ofertadas ao mercado, com 
ingresso de recursos no próprio emissor da oferta. Na distribuição primária, a 
empresa emite e vende novas ações ao mercado. No caso, o vendedor é a 
própria Companhia e, assim, os recursos obtidos na distribuição são 
canalizados para o caixa da empresa. 
Por sua vez, em uma distribuição secundária, quem vende as ações é o 
empreendedor e/ou algum de seus atuais sócios. Portanto, são ações 
existentes que estão sendo vendidas. Como os valores arrecadados irão para 
o vendedor, ele é que receberá os recursos, e não a empresa. 
Independentemente de a distribuição ser primária ou secundária, neste 
momento, com os compradores das ações a empresa amplia o seu quadro 
de sócios. Os investidores passam então a ser seus parceiros e proprietários 
de um pedaço da empresa. 

 

Em geral, o crescimento das empresas necessita de um grande volume de 

recursos financeiros de fontes distintas: lucros acumulados; aporte de capital de 

sócios e financiadores externos. Este último entendimento leva muitas empresas à 

decisão de abrir seu capital para captar recursos financeiros por meio da negociação 

no campo do mercado de capitais (SILVA et al., 2009). Exigências legais e 

institucionais disciplinadas pela Lei n°6.404/76, requisitos de listagem da B3 e registro 

de companhia aberta da CVM norteiam o cumprimento das leis. 

Inicialmente o setor bancário participou deste movimento de abertura de capital, 

com o IPO do Banco Nossa Caixa em 2005. Em seguida, em 2007, com Pine, Sofisa, 

Paraná Banco, Cruzeiro do Sul, Daycoval, Indusval, ABC Brasil, BicBanco e 

Panamericano (SCHIOZER; SAITO, 2009). 

No caso das gestoras de fundos de investimento, por não serem empresas com 

capital intensivo, ou seja, seu processo de gestão, que é o core do negócio, não requer 

grande quantidade de recursos para funcionar, faz do setor, no Brasil, uma incógnita 

para a necessidade de abertura de capital, apesar da crescente demanda de 

investimentos em tecnologia. 

Nos EUA e em alguns países da Europa foi constatado que algumas Gestoras 

abriram capital na intenção de se adequarem às necessidades do mercado, ganharem 

vantagens competitivas e escala, ou simplesmente capitalizar o controlador. 
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No Brasil existem poucos estudos sobre as motivações que levam os 

executivos a decidirem pela condução do IPO. Alguns estudos como de Brau e 

Fawcett (2006), replicados por Steffen e Zanini (2012), discutem a percepção sobre 

teorias de market timing, static trade-off theory e teorias do ciclo de vida. 

Os indicadores de política monetária, política cambial e outros 

macroeconômicos são estudados por market timing, assim como a capacidade que o 

gestor tem de antecipar subida ou queda no preço das ações em comparação ao ativo 

de renda fixa (LEUSIN; BRITO, 2008). 

A static trade-off theory prevê a existência de um índice ótimo de endividamento 

que ajuda a maximizar o valor de uma empresa. Esse equilíbrio é contrabalançado 

quando os benefícios da emissão de dívida são relacionados ao aumento do valor 

presente dos custos e à emissão de mais dívidas (MYERS, 2001). A ideia é que uma 

empresa escolhe quanto de financiamento de dívida e quanto de financiamento de 

capital usar para equilibrar os custos e os benefícios (CHOI, 2000). 

A relação entre a estrutura de capital e o valor da empresa é discutida no 

teorema de Modigliani e Miller (1963), segundo o qual a maior parte dos casos – um 

ambiente com impostos, custos de falência e custo de agência com emissão de dívida 

– resultará em uma estrutura ótima de capital, maximizando o valor da empresa.  

Quando uma empresa abre o capital e passa a ser financiada por um grande 

número de acionistas, o risco de propriedade é diluído entre vários investidores, 

segundo Chemmanur e Fulghieri (1999). Uma das motivações para conduzir o IPO é 

a obtenção de vantagens competitivas5. Outra motivação também foi analisada por 

Bradley, Bradford e Ritter (2003): atrair a atenção dos analistas de mercado que 

recomendam positivamente a empresa após o IPO implantado. 

A decisão de abrir o capital de uma empresa também pode ser influenciada 

pelo setor em que atua. O mercado de capitais aprende mais sobre algum setor 

específico a partir dos primeiros processos de abertura de capital, o que pode levar a 

uma nova onda de IPOs no setor. As primeiras empresas, de um determinado setor, 

a abrirem capital podem estar em vantagem competitiva, porque os recursos captados 

 
5 Vantagem competitiva é o resultado da capacidade da firma de realizar eficientemente o conjunto de 
atividades necessárias para obter um custo mais baixo que o dos concorrentes ou de organizar essas 
atividades de uma forma única, capaz de gerar valor diferenciado para os compradores. 
(VASCONCELOS; CYRINO, 2000) 
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na oferta podem ser usados para novos projetos ou até para adquirir outras empresas 

(PAGANO; PANETTA; ZINGALES, 1998). 

Os momentos de mercado aquecido, em que a empresa pode conseguir 

oportunidades de bom retorno, apontam “janelas de oportunidades” decorrentes dos 

IPOs (LOUGHRAN; RITTER, 1995). Bancos e assets acompanham o crescimento da 

economia global expandindo suas atividades a áreas mais complexas e incertas de 

negócio. Assim, a diversificação do risco identifica cenários e define melhores 

atuações (DAB; FROST; SCHWARZ, 2007). 

Já Celikyurt, Sevilir e Shivdasani (2010) examinaram o papel dos IPOs na 

aquisição de empresas utilizando uma amostra dos IPOs de companhias americanas 

em valores superiores a US$ 100 milhões, entre 1985 e 2004. As operações de fusão 

e aquisição das empresas americanas cresceram substancialmente em comparação 

aos períodos antes dos IPOs. Celikyurt, Sevilir e Shivdasani (2010) também defendem 

que os processos de abertura de capital facilitam as fusões e aquisições devido à 

entrada de recursos nas empresas. Os autores inferem que empresas com ações 

supervalorizadas tendem a fazer novas aquisições por meio da troca de ações com a 

empresa adquirida. 

Hovakimian e Hutton (2010) afirmam que, até três anos depois do IPO, 

aproximadamente 33% dessas empresas participaram do mercado como 

compradoras de outras empresas. 

Segundo estudo de Brau e Fawcett (2006), apenas 3% das empresas que 

passaram por IPO são adquiridas durante o primeiro ano de negociação, ou seja, 

quando essas empresas estão listadas em bolsa de valores, normalmente se 

comportam como compradoras. 

Consolida-se, assim, o modelo de desenvolvimento da indústria de gestão de 

fundos de investimento americana, com o crescimento inicial das empresas 

independentes em virtude da Lei Glass-Steagall, que gerou maior concorrência e, 

consequentemente, o movimento de abertura de capital em conjunto com grandes e 

históricas fusões e aquisições no setor, para obtenção de vantagens competitivas. 

O principal custo de perder ou transferir a propriedade e o controle de uma 

empresa é a perda nos benefícios privados do controle (DYCK e ZINGALES, 2004). 

Existem dois tipos de benefícios privados de controle: benefícios não pecuniários e 

pecuniários de controle privado. 
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Demsetz e Lehn (1985) sugerem que benefícios privados não pecuniários de 

controle são os benefícios para os proprietários da empresa que não são à custa dos 

lucros. Jensen e Meckling (1976) exemplificam alguns aspectos não pecuniários de 

atividades empresariais, como as nomeações físicas do escritório, a atratividade da 

equipe, o nível de disciplina do funcionário, o tipo e a quantidade de contribuições de 

caridade, relações pessoais com funcionários, etc. 

Por outro lado, o tipo pecuniário de benefício privado de controle ocorre às 

custas de lucros para investidores externos ou minoritários. A teoria da agência 

argumenta que os gerentes têm um incentivo para desviar recursos de acionistas 

externos e esse custo aumenta conforme as participações dos gerentes diminuem e 

a propriedade se torna mais dispersa. Como alternativa, o mercado de ações poderia 

servir como um dispositivo de monitoramento, expondo as decisões gerenciais à 

avaliação do mercado. Além disso, conforme modelado por Holmstrom e Tirole (1993), 

um preço bem informado das ações é, por si só, valioso como insumo na remuneração 

gerencial vinculada ao desempenho, reduzindo assim os custos da agência. 

 

 Público versus Privado 
 

Um ponto importante no processo de abertura de capital é quando o governo 

participa direta ou indiretamente do controle da empresa. Segundo Musacchio e 

Lazzarini (2015, p.197), “[...] governos de todo o mundo encaram a negociação de 

ações estatais em Bolsa de Valores como solução para a maioria dos problemas 

relacionados com o modelo do Leviatã6 como empreendedor [...]”. 

Após a Segunda Guerra Mundial, uma onda de nacionalizações nos países em 

desenvolvimento impulsionou a expansão do Estado para atividades até então 

dirigidas por estrangeiros. A estatização foi utilizada para promover a industrialização, 

com o objetivo de investir em infraestrutura básica (BAER, 1965), financiar a pesquisa 

e o desenvolvimento em indústrias inovadoras (EVANS, 1995). 

As transformações na governança das empresas estatais iniciaram-se na 

década de 1970. Um grande processo de aprendizado com experimentos e crises 

culminou na criação de grandes empresas estatais paradigmáticas, de capital aberto 

e ações negociadas em bolsas de valores, com o governo atuando como acionista 

 
6 Leviatã – modelo de propriedade estatal, podendo ser majoritário, minoritário ou empreendedor. 
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majoritário ou minoritário. O processo de privatização iniciado na década de 80 na 

Europa difundiu-se na década de 90 e trouxe uma transformação no modo como os 

governos passaram a gerenciar as grandes empresas estatais. Estas se tornaram 

mais profissionais, transparentes e mais isoladas do governo (MUSACCHIO; 

LAZZARINI, 2015). 

Entre 1986 e 1994 mais de cem países começaram a abrir suas economias, a 

fim de torná-las mais eficientes e prontas para competir. Numerosos países 

começaram a levantar controles de capitais facilitando os fluxos financeiros globais 

(ABDELAL, 2007). O desempenho de várias estatais era colocado à prova em teorias 

sobre ineficiência gerencial, demonstrando o desempenho inferior das estatais em 

comparação ao das empresas privadas e a privatização como parte integrante da 

estratégia de desenvolvimento econômico (LA PORTA; LÓPEZ-DE-SILANES, 1999). 

Uma combinação de condições econômicas, de evidências quantitativas e 

teorias fez governos seguirem programas de privatização (BORTOLOTTI, 2004). A 

globalização trouxe pressões fiscais sobre os governos que sustentavam estatais 

ineficientes e o aumento do custo de oportunidade de manter ativos com retornos 

negativos (ANUATTI-NETO et al., 2005). 

Em contrapartida, Kole e Mulherin (1997) apontaram que, em determinadas 

condições, as empresas estatais podem apresentar desempenho superior ao de 

empresas privadas (BARTEL; HARRISON, 2005), desde que sigam as práticas destas 

em gestão e governança corporativa7.   

Segundo Musacchio e Lazzarini (2015), os governos podem contar com uma 

variedade de reformas para resolver alguns dos principais problemas que afetam as 

empresas estatais. Tais problemas estão divididos em problemas de governança 

corporativa, que incluem problemas de agência8 e múltiplos principais; e de 

governança fiscal, associados à natureza discricionária do relacionamento fiscal entre 

o governo e suas empresas. 

 
7 Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, 
diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. (IBGC – Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa, 2019). 
8 Os problemas de agência são gerados pela separação propriedade e gestão. Os exemplos de 
problemas comuns são os mecanismos de definição de responsabilidades e poder, o 
acompanhamento e o incentivo na execução das políticas e objetivos definidos. (FONTES FILHO, 
2003). 
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Ainda conforme Musacchio e Lazzarini (2015), existe uma grande literatura com 

exame sobre as razões pelas quais as empresas estatais são menos eficientes do que 

suas contrapartes privadas. A maior parte dessa literatura resume as razões para tais 

resultados como uma combinação de problemas de agência. Essas empresas 

enfrentam, na verdade, uma coleção de problemas de governança corporativa, e com 

oportunismo na relação fiscal entre as empresas estatais e o governo. 

Desse modo, mesmo que as maiores estatais brasileiras tenham implementado 

reformas na governança corporativa, essas reformas ainda apresentam duas 

deficiências. Primeira: não protegem completamente as empresas da intervenção dos 

políticos; segunda: apesar das melhorias no desempenho de algumas das maiores 

estatais, os governos ainda precisam transferir recursos fiscais para essas empresas 

em tempos de crise ou quando têm um desempenho inferior (MUSACCHIO; 

LAZZARINI, 2015). 

A listagem em bolsa geralmente gera mudanças significativas em termos de 

governança corporativa, o que pode resultar em melhorias do desempenho 

operacional da empresa, seja pela necessidade de transparência de reporte das 

informações aos investidores, ou na criação de conselho de administração e outros 

órgãos estatutários, que têm papel importante na condução estratégica do negócio, 

nas políticas de gerenciamento de riscos, em controles internos e no monitoramento 

dos gestores (SCHIOZER; SAITO, 2009). 

Conforme cálculos divulgados em The Economist (THE CHINA..., 2010), em 

2010 aproximadamente 20% do valor total global de mercado das ações negociadas 

em bolsas de valores estavam sob controle governamental. Esse número 

representava mais do que o dobro registrado no ano 2000. 

No Brasil, ainda segundo Musacchio e Lazzarini (2015), as empresas sob 

controle do governo respondem por uma participação de 30% a 40% da capitalização 

de mercado bursátil. Como comparativo, Suécia e Países Baixos têm uma 

participação próxima de 5%, e a China, 60% desse tipo de participação. 

Portanto é muito provável que os investidores globais tenham, pelo menos, 

considerado as empresas estatais como possível alvo de investimentos. Segundo 

Musacchio e Lazzarini (2015), nove dos quinze maiores IPOs do mundo entre 2005 e 

2012 foram vendas de participações acionárias minoritárias por estatais, a maioria 

delas de países em desenvolvimento. 
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Nesse contexto, os bancos públicos devem ser analisados com base em seu 

desenvolvimento e efeito estabilizador. O principal problema para identificar se os 

bancos estatais desempenham um papel positivo no desenvolvimento econômico é 

que tanto a visão política – cujo pressuposto é de que os bancos têm um impacto 

negativo na economia –, quanto a visão de desenvolvimento – segundo a qual bancos 

públicos podem desempenhar um papel benéfico – são consistentes com uma relação 

negativa entre propriedade estatal dos bancos e desenvolvimento financeiro e 

qualidade institucional (YEYATI; MICCO; PANIZZA, 2004). 

Na Tabela 5, Musacchio e Lazzarini (2015) elencam, com base nas visões 

social, político-partidária e da agência, os conflitos apresentados por empresas que 

têm participação do governo e seus impactos, caso elas passassem por processo de 

abertura de capital. 
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Na literatura acadêmica encontra-se grande apoio à abertura de capital como 

melhor forma de gerir as empresas estatais. Megginson (2005), por meio de uma série 

de estudos, conseguiu evidenciar a melhoria do desempenho desse tipo de empresa 

após processo de IPO. 

 

 

Fonte: Musacchio e Lazzarini (2015)
Com adaptações do autor

Tabela 5 - Abertura de capital nas empresas com participação do governo

Teoria da ineficiência 
das estatais

Atributos do modelo do Governo como 
empreendedor

Como a abertura de capital muda esse atributo? 

Visão Social 

Duplo resultado. 

Maximização do valor para os acionistas suscetível a 
interferências políticas, se a empresa não estiver blindada. 
Conflito provável se os acionistas minoritários, em busca 
da lucratividade, se chocarem com o governo, em busca 

de obejtivos sociais ou políticos. 

Horizonte de longo prazo, governo como 
investidor paciente que tolera perdas. 

Horizontes temporais provavelmente mais curtos, os 
mercados em geral ficam impacientes. 

Visão de política 
partidária

Nomeação dos CEOs com base em 
outros critérios que não o mérito (por 

exemplo, conexões políticas).

Gestores profissionais selecionados pelo conselho de 
administração

Restrições orçamentárias fracas (socorros 
prováveis).

Restrições orçamentárias fracas persistem (governo 
ainda tende a socorrer).

Uso das estatais pelo governo para atenuar 
os ciclos de negócios (por exemplo, 

admitindo mais empregados ou demitindo 
menos empregados que o necessário).

O efeito é reduzido se a empresa estiver blindada contra a 
intervenção política.

Incentivos fracos para o monitoramento por 
ministros e órgãos públicos

Investidores institucionais, credores, agências de risco e 
analistas monitoram o desempenho.

Dificuldade de avaliar o desempenho por 
causa do duplo resultado

Visão de agência

A administração tem poucos incentivos.
Maior probabilidade de contratos de pagamento por 

desempenho, bônus e opções sobre as ações.

Monitoramento deficiente: conselho de 
administração inexistente (ministro 

supervisiona) ou composto de membros 
indicados por interesses políticos (baixo 

nível de freios e contrapesos).

Conselho de administração com alguns membros 
independentes e alguns nomeados políticos; dependendo 
dos números, pode atuar como contrapeso do governo e 
do CEO. O governo, contudo, pode cooptar membros do 

conselho.

Preço das ações como indicador de desempenho.

Ausência de punição expressa para os 
gestores com mau desempenho.

Conselho de administração pode demitir gestores com 
mau desempenho.

Falta de transparência, informações 
financeiras incompletas.

Melhoria da transparência; normas contábeis seguindo 
GAAP ou IFRS.
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 METODOLOGIA 
 

O problema de pesquisa proposto é entender o motivo da ausência de gestoras 

de fundos de investimento na listagem da bolsa de valores brasileira até o momento, 

uma vez que esse setor é explorado em bolsas de valores de outros países. 

Para abordar esse problema adotou-se uma pesquisa do tipo estudo de caso. 

Segundo Yin (2015, p.17), o estudo de caso “[...] investiga um fenômeno 

contemporâneo no seu contexto do mundo real, especialmente quando as fronteiras 

entre fenômeno e contexto talvez não estejam claramente evidentes”. 

A natureza deste estudo de caso é exploratória e descritiva. Exploratória, 

considerando a estruturação dentro do problema de pesquisa proposto. O tema 

abertura de capital possui ampla bibliografia, no entanto, não foram detectados 

estudos sobre abertura de capital de gestoras de fundos de investimento no mercado 

brasileiro. É descritiva pois retrata as percepções e entendimentos dos entrevistados 

sobre a problemática levantada no estudo (VERGARA, 2014). 

 

 O Caso 
 

O estudo foi concentrado na indústria de fundos de investimento brasileira, 

abordando representantes de assets management de conglomerados de bancos 

privados e de bancos públicos, assets independentes e especialistas do mercado. 

As gestoras de fundos de investimento tratadas neste estudo gerem, 

principalmente, fundos líquidos, convencionais ou de rede, conforme a Instrução CVM 

Nº 555. 

Para composição da lista de entrevistados, buscou-se a representatividade do 

mercado estudado e das suas categorias. Assim, a lista é composta por 

representantes de duas assets de conglomerado de bancos privados; duas assets de 

conglomerado de bancos públicos; três assets independentes, uma delas listada na 

bolsa de valores americana; dois especialistas, sendo um deles considerado como 

referência na indústria de fundos de investimento brasileira, e outro, representante de 

uma das quatro grandes empresas do setor de auditoria e consultoria – “Big Four”. 

Além das categorias elencadas por tipo de assets, há representação por 

participação percentual no mercado (market share), ou seja, três gestoras com até 5% 

de participação, duas gestoras com participação entre 5,01% e 10% e outras duas 
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gestoras com participação superior a 10% do mercado de gestão de fundos de 

investimento. Os entrevistados representam, aproximadamente, 50% do mercado de 

gestão, conforme Ranking de Gestores ANBIMA de junho de 2019. 

Dos nove entrevistados, sete eram representantes de gestoras e dois 

especialistas da indústria de fundos de investimento; todos participam do C-Level9 das 

suas organizações. 

 

 Coleta dos Dados 
 

O levantamento dos dados ocorreu por meio de consultas bibliográficas e de 

aplicação de entrevistas semiestruturadas. 

As entrevistas podem enriquecer a compreensão do pesquisador em relação 

a opiniões, experiências, atitudes e sentimentos das pessoas (MAY, 2004). No caso 

das entrevistas semiestruturadas, Gill et al. (2008) afirmam que, devido à sua 

flexibilidade, o pesquisador pode descobrir informações que nem sequer tenham 

sido consideradas pertinentes ao tema. 

A pesquisa de campo ocorreu por meio de entrevistas em profundidade com 

players do mercado no período de 05 de junho a 16 de agosto de 2019. Foram 

realizadas nove entrevistas, das quais cinco presencialmente na cidade de São Paulo, 

três presencialmente na cidade do Rio de Janeiro, e uma de forma virtual, via 

aplicativo Skype. As entrevistas duraram, em média, 60 minutos, a mais longa teve 

duração de 91 minutos e a mais curta, 38 minutos. Todas as entrevistas tiveram 

autorização para gravação, respeitando o anonimato das empresas e dos 

profissionais. 

Apesar de ser importante a divulgação das identidades dos participantes e das 

organizações, conforme Yin (2015), o anonimato é útil para proteção dos 

entrevistados e facilita maior disponibilização de informações à pesquisa. 

 

 Análise de Dados 

 
9 C-Level é um termo utilizado para designar coletivamente os executivos seniores mais altos de uma                
companhia. A letra “C” significa “chief”. Por se encontrar, geralmente, no topo do escalão na maior 
parte das empresas, esses executivos são considerados os mais influentes. (BARBOSA, 2019). 
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Para a análise dos dados coletados, utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo, que busca compreender os aspectos e modelos que estão implícitos nas 

mensagens tomadas em consideração (CAMARA, 2013). 

Para o tratamento dos dados coletados nas entrevistas, foi realizada a 

codificação, que, segundo Bardin (2016, p.133), “[...] permite atingir uma 

representação do conteúdo ou da sua expressão; suscetível de esclarecer o analista 

acerca das características do texto, que podem servir de índices”. Os dados foram 

estruturados e codificados de maneira que se permitisse uma conclusão objetiva 

(VERGARA, 1998). 

A análise dos resultados está organizada com base nos pilares da revisão 

bibliográfica: a indústria de fundos de investimento, privado versus público, abertura 

de capital. 

 

 Limitações 
 

Os nove entrevistados foram selecionados por intermédio da técnica 

metodológica snowball, também conhecida como bola de neve. Essa técnica é uma 

forma de expandir o escopo de análise do fenômeno utilizada em pesquisas, de forma 

que os entrevistados indicam novos entrevistados, até que seja alcançado o ponto de 

saturação, ou seja, quando os novos entrevistados passam a repetir os conteúdos, 

sem acrescentar novas informações relevantes à pesquisa. 

Segundo Albuquerque (2009), uma limitação dessa técnica é o fato de que as 

pessoas acessadas são aquelas mais visíveis na população, o que corrobora a 

pretensão de representatividade da indústria de fundos de investimento neste estudo. 

Entrevistar executivos do mercado financeiro normalmente é difícil, em razão 

do acesso restrito e da vasta agenda de compromissos.  Nesse sentido, a utilização 

da técnica bola de neve foi a opção mais viável para a execução da pesquisa em 

campo, pois, apesar de suas limitações, mostrou-se útil à montagem da amostra de 

empresas. 

Uma das características da pesquisa qualitativa é a aproximação com os 

entrevistados, que pode resultar não só no aprendizado daquilo que desejamos 

conhecer e estudar, mas também na criação de conhecimento novo, partindo-se da 

realidade em estudo (NETO, 1994). 
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 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
 

Considerando a base diversa de conhecimento e experiência dos 

entrevistados, são observadas visões diferentes sobre um mesmo assunto, mas 

concordância em outros, conforme categorias e subcategorias (em negrito) a seguir. 

 

 A Indústria de Fundos de Investimento no Brasil – Fatos e Tendências 
 

 
 

O primeiro ponto – unânime nas entrevistas – é o desafio que a indústria de 

fundos de investimento está enfrentando com a compressão das margens de lucro. 

O movimento de redução de taxas de administração, que já é uma realidade no 

Brasil e no mundo, deverá persistir não somente em virtude de um nível de taxa de 

juros mais baixo, mas também pelo acirramento da concorrência e a cobrança de 

investidores, que estão cada vez mais exigentes quanto ao produto, custos e 

performance esperada. 

Elaboração do autor

Figura 5 - Principais tópicos identificados nas entrevistas - seção A Indústria de Fundos de 
Investimento - Fatos e Tendências

Compressão 

das margens 

de Lucro
Crescimento 

dos ETFs

Fundos com 
maior valor 
agregado

Novos 
entrantes

Plataformas 
de Negócios

Relacionamento

com clientes

Educação 
Financeira

Conflito de 
interesse

Avanço 
Tecnológico

Especialização

das gestoras

Tópicos

Tópico(s) em destaque



35 
 

 

 

Alguns entrevistados afirmaram que o modelo de negócio mudou. Não há mais 

espaço para cobrança de taxas elevadas em produtos de renda fixa e de baixa 

complexidade de gestão. 

O relato do entrevistado F ilustra duas das grandes tendências citadas. A 

primeira diz respeito à redução das taxas de administração, e a segunda, ao 

surgimento e crescimento dos ETFs10: 

 

[...] compressão das taxas cobradas, associada à necessidade de ganho de 
escala e volume, que fez com que alguns grandes assets pudessem ter taxas 
de crescimento mais expressivas. Associada a essa dinâmica tem o 
surgimento dos ETFs, principalmente no mercado americano, que também 
provocaram um enorme movimento de redução de taxas, vide BlackRock e 
Vanguard e outros gestores de fundos passivos [...] 
 
[...] estamos em um processo de transição entre o que chamamos de gestão 
ativa do ativo (fundos) e gestão passiva dos clientes, para um processo de 
gestão passiva do ativo (ETFs) e gestão ativa dos clientes. Esse processo de 
transformação é muito mais poderoso, porque o valor da prestação de 
serviço, sob a ótica do cliente, é muito maior, ou seja, gerir ativamente o 
cliente tem muito mais valor do que gerir ativamente os fundos, esperando 
que todos os clientes convirjam para uma mesma relação risco x retorno [...]. 

 

 

 

Observa-se na Figura 6 a tendência de crescimento dos fundos passivos, citada 

pelo entrevistado F, no mercado americano. 

Com relação aos ETFs, não há unanimidade entre os entrevistados sobre a 

tendência de crescimento do produto no Brasil. Um dos entrevistados menciona que 

 
10 ETF – Exchange Traded Funds – o fundo é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em 
carteira de ativos financeiros, que vise refletir as variações e rentabilidade de um índice de referência, 
por prazo indeterminado. (CVM, 2002). 

Fonte: Bloomberg Active Passive

Figura 6 - Fluxos líquidos de fundos Ativos x Passivos (EUA)
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a taxa de administração muito baixa torna o fundo pouco atrativo para sua distribuição; 

ou seja, os distribuidores não teriam grandes incentivos (retorno) ao ofertar o fundo. 

No entanto, os demais concordam que é um produto com grande perspectiva 

de crescimento, apesar de ainda ser um mercado incipiente no Brasil. O aumento de 

fundos passivos e com baixas taxas, como é o caso dos ETFs nos EUA, tende a 

ganhar mais espaço, uma vez que o investidor se torna mais atento e pressiona a 

redução dos custos dos fundos. O entrevistado I conclui: 

 

[...] O ETF é um instrumento muito eficiente e líquido, que tende a ganhar 
dimensão no mercado que atua, porque tem menos custos e tem um nível de 
eficiência muito maior do que, muitas vezes, utilizar mecanismos 
tradicionais[...] 
 
[...] A indústria precisa ser mais eficiente, agregar mais tecnologia e soluções 
para tornar o custo do produto mais baixo. E o que sobrar de preço final para 
o consumidor tem que ser muito bem justificado pela performance e pela 
competência de entrega de resultados do gestor. [...] 

 

 

Portanto, os produtos de menor valor agregado, ou seja, que não possuem 

gestão complexa, terão, progressivamente, maior pressão por redução da taxa de 

administração. Dessa maneira, abre-se espaço para as gestoras aprimorarem os 

fundos com maior valor agregado, isto é, com maior complexidade e gestão mais 

ativa, “[...] para o equilíbrio das receitas das assets[...]” (entrevistado E), uma vez que 

são fundos que aceitam taxas maiores, em função do serviço agregado, além de 

possível cobrança de taxa de performance11. 

Também, conforme citado por alguns entrevistados, os fundos de maior valor 

agregado, ou mais sofisticados, estão em linha com as alternativas de diversificação 

de portfólio de investimentos para os investidores. Surge, assim, espaço para a 

entrada de novas gestoras, normalmente especialistas nesses tipos de produtos, 

dos mercados nacional e internacional, principalmente através das plataformas 

digitais de distribuição de investimento e do serviço de assessoria qualificada. 

Para os entrevistados, as plataformas digitais de negócios trouxeram maior 

democratização e um movimento de desbancarização para o setor, ou seja, a 

descentralização com a não dependência exclusiva de bancos, em virtude do acesso 

de investidores a produtos mais sofisticados e com menor dependência de presença 

 
11 Taxa de performance – taxa cobrada do fundo em relação ao resultado deste ou do cotista (CVM, 
2014). 
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física, além da mudança na forma como o brasileiro está consumindo produtos de 

investimento. Portanto, as plataformas estão reinventando os canais de distribuição 

de produtos de investimento, tornando o processo mais competitivo e líquido, com a 

abertura de espaço para todos os tipos de gestoras, nacionais ou internacionais, além 

de promover uma maior popularização dos produtos financeiros e pulverização dos 

investidores.  

Essa nova dinâmica, com mais opções de canais de investimento, evidenciou 

outro ponto importante para os entrevistados: o relacionamento com os clientes. 

Nesse sentido, a distribuição dos produtos de investimento ganhou mais atenção do 

que a própria gestão dos fundos, pois é parte do processo em que se consegue ter 

melhor percepção das necessidades dos clientes. Por sua vez, o foco no cliente tende 

a fortalecer um ponto frágil, na visão dos entrevistados, e que é relevante para o 

crescimento da indústria, a educação financeira dos vendedores/distribuidores dos 

produtos e dos investidores. 

Com o avanço das plataformas digitais, que são “supermercados” de produtos 

financeiros, dois outros importantes pontos entram em destaque: a relevância do 

avanço tecnológico na indústria, movimento imprescindível para melhoria da venda, 

comunicação e entendimento dos hábitos dos investidores; e a necessidade dos 

grandes bancos em abrir sua arquitetura tecnológica para comercializarem 

produtos dos seus concorrentes e, com isso, se adequarem às necessidades do 

mercado. 

No entanto, as plataformas digitais trouxeram também uma discussão delicada 

para esse novo modelo de relacionamento, o conflito de interesse. O entrevistado C 

comenta: 

 

[...] As Plataformas foram muito felizes em posicionamento mercadológico, 
dizendo que eu não sou banco e, como não sou banco, já não tenho, por 
definição, conflito de interesse. Eu ofereço produtos de diversos provedores 
diferentes, e eu vou sempre olhar o que é melhor para o cliente, 
independentemente de qualquer coisa [...]. No final das contas a dúvida que 
o cliente deveria ter em relação à recomendação que algumas plataformas 
fazem [...] é como eles ganham dinheiro, pois passam a imagem que são 
isentos, que não cobram nada pelo serviço e que estão sempre alinhados ao 
interesse do cliente. Na verdade, eles não cobram nada em algumas linhas 
de produtos, o agente autônomo recebe parte do rebate que a instituição 
paga, e se ele é remunerado por isso, provavelmente sempre haverá a 
tentação de oferecer aquele produto que remunera mais, e não o que é 
melhor para o cliente [...]. 
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Conforme relatado por alguns dos entrevistados, essa nova dinâmica pode 

também levar a uma maior especialização das gestoras, ou seja, grandes gestoras, 

que normalmente são multiespecialistas, tendem a permanecer dominando a gestão 

de fundos de renda fixa e passivos (fundos índices) e concedem acesso aos seus 

clientes às demais gestoras, que se especializarão, cada vez mais, em produtos de 

nicho. 

Por fim, outro ponto que também foi destaque nas colocações dos 

entrevistados, dentro das tendências para o setor, é o de novos entrantes. O 

fenômeno das plataformas digitais, democratizando o acesso a produtos de maior 

valor agregado; a maior disposição dos bancos em oferecer fundos de terceiros aos 

seus clientes; a baixa barreira de entrada no mercado – principalmente em virtude de 

o business não ser intensivo em capital e de não haver uma exigência mínima de 

capital social de assets frente aos seus recursos geridos – fazem um ambiente 

propício para que novos gestores de recursos empreendam. 

Apesar da baixa barreira de entrada, várias gestoras não sobrevivem no 

mercado, conforme mencionado pelo entrevistado F: “No Brasil, nascem e morrem 

aproximadamente setenta assets por ano, conforme dados da ANBIMA. A quantidade 

de gestoras que têm mais de dez anos de constituição não passa de oitenta [...]”. 

Ainda sobre o volume de assets no mercado, o entrevistado B pontua: [...] há uma 

tendência de consolidação no setor. Não há espaço para tantas assets, pois o 

mercado brasileiro ainda não é maduro, como nos EUA [...]”. 

Além das exigências regulatórias da CVM, às quais nem todas as gestoras 

conseguem atender, dois entrevistados citaram a necessidade mínima de R$ 500 

milhões sob gestão para que o negócio seja sustentável. 
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 Gestoras de Fundos de Investimento: Privado versus Público 
 

 

 

Os tipos de gestoras de fundos de investimento foram apresentados para os 

entrevistados da seguinte maneira: assets privadas, que se subdividem em duas 

categorias: independentes e de conglomerados de bancos privados; e assets de 

conglomerados de bancos públicos. 

Para a maioria dos entrevistados, o mercado de gestão de fundos de 

investimento tende a ser mais desafiador para as assets de bancos públicos. Esse 

grupamento tem uma maior concentração em produtos de renda fixa, os quais 

possuem forte apelo de redução da taxa de administração. 

Outro desafio para esse grupamento é a atratividade das novas gerações de 

investidores. Segundo alguns entrevistados, as assets de bancos públicos não se 

comunicam de maneira eficiente com as novas gerações, cuja percepção é de que 

essas empresas cobram altas taxas por serviços ineficientes. 

Um dos entrevistados citou a necessidade da divulgação da marca com eficácia 

nos meios publicitários, uma vez que o mercado é cada mais competitivo. 

Elaboração do autor

Figura 7 - Principais tópicos identificados nas entrevistas - seção Privado versus  Público
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Segundo o entrevistado F, parte das gestoras americanas trabalham com, 

aproximadamente, 70% dos seus funcionários dedicados à distribuição e ao 

marketing. 

Outro ponto elucidado por esse entrevistado foi o modelo de distribuição de 

fundos de investimento, que é parecido com o modelo europeu, ou seja, grandes 

assets vinculadas a grandes bancos e com grandes áreas de distribuição. 
 

 
 

A Figura 8 corrobora a colocação do entrevistado F com o histórico de 

hegemonia das assets ligadas aos grandes bancos no Brasil. 

A performance dos fundos de investimento, que é a comparação de 

rentabilidade frente ao benchmark e/ou fundos com estratégias de alocação similares, 

funciona como um termômetro do serviço de gestão. Nesse sentido, houve um 

consenso entre os entrevistados quanto a não haver diferenças relevantes entre as 

gestoras privadas e públicas. O entrevistado A resume: “[...] em geral não há diferença 

de performance. Poucas assets independentes apresentam performance diferenciada 

[...]” O entrevistado B menciona que “[...] as gestoras, principalmente as 

independentes, necessitam de um bom histórico de rentabilidade para se destacarem 

no mercado e, assim, sobreviverem [...]”. 

Fonte: Economática

Figura 8 - Evolução do Patrimônio Líquido das 5 maiores Gestoras do Brasil
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As escolhas dos fundos de investimento por investidores, normalmente, são 

atribuídas às suas preferências pelas características do fundo, como taxas e 

desempenho (BERK; GREEN, 2004).  

A retenção de talentos, em conjunto com a remuneração, foi um ponto 

sensível apresentado pela maioria dos entrevistados. O entrevistado C pontua as 

diferenças: 

[...] o melhor modelo de atração e retenção de talentos é o sistema de 
retribuição alinhado à performance do produto. As assets privadas contratam 
quando necessitam de algum especialista (talento), já as estatais necessitam 
treinar. 
 
A remuneração variável é um ponto de atenção. Ainda existe alta retenção 
de funcionários para estatais, mas até quando? A atração para as novas 
gerações já é um desafio [...] 
 

 

Outro ponto colocado por quase todos foi a necessidade de maior autonomia 

das assets públicas. A falta de autonomia administrativa e financeira influencia no 

orçamento da empresa, na velocidade das decisões estratégicas, nas compras e 

contratações, bem como no desenvolvimento tecnológico, que é uma necessidade 

crescente do business. Um dos entrevistados cita como tendência a independência 

das assets públicas, que poderá gerar autonomia e um maior ganho de isenção. O 

entrevistado C apresenta uma alternativa: “[...] a busca de parcerias estratégicas é 

uma alternativa de aderência ao que o novo mercado necessita [...]” 

Alguns entrevistados resumiram que, apesar de toda a transformação, as 

assets públicas ainda têm um notável poder de capilaridade e detenção de clientes, o 

que ainda significa um grande diferencial de mercado. Além disso, a segurança na 

bandeira dos grandes bancos ainda é valorizada por muitos brasileiros, conforme dito 

pelo entrevistado A. A diferença realmente percebida nas entrevistas foi entre grandes 

assets, de bancos, e independentes, e não assets privadas versus públicas. 
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 Cenário Econômico para a Indústria de Fundos 
 

 

 

Segundo o BACEN (2019), a taxa Selic afeta outras taxas de juros na economia 

e opera por vários canais que acabam por influenciar o comportamento da inflação. O 

cenário de taxa de juros é proposto no estudo como balizador para a quantidade de 

gestoras de fundos de investimento. 

Elaboração do autor

Figura 9 - Principais tópicos identificados nas entrevistas - seções Cenário Econômico e 
Impactos e Externalidades no IPO
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Conforme observado na Figura 10, no histórico de recursos geridos dos últimos 

cinco anos, verifica-se uma correlação positiva da quantidade de gestoras com o 

patrimônio líquido gerido da indústria de fundos; e uma correlação negativa da taxa 

Selic com a quantidade de gestoras. 

Alguns entrevistados expuseram o cenário de taxa de juros alta como um 

complicador da pujança da indústria de fundos, uma vez que títulos do governo 

rentabilizam mais que os próprios fundos de investimento, acarretando, assim, uma 

baixa pulverização de participação dos investidores na bolsa de valores brasileira e 

uma maior concentração de recursos aplicados em grandes assets. 

No cenário de taxa de juros baixa, evidencia-se entre os entrevistados a 

necessidade de mudança de mentalidade do investidor brasileiro – até então 

habituado à liquidez e segurança das aplicações em renda fixa – mediante busca de 

estratégias com maior risco e rentabilidade. Apesar da baixa tolerância à volatilidade 

do investidor brasileiro e da necessidade de aprimoramento da educação financeira, 

o juro básico brasileiro, em níveis mais baixos da história, oferece a condição 

macroeconômica que tem feito o investidor experimentar produtos financeiros com 

PL Indústria (R$ Bi) Qtde. Gestoras Taxa Selic

Fonte: ANBIMA

Elaboração do autor

Figura 10 - Comparação PL sob Gestão da Indústria (R$ Bi) x Quantidade de Gestoras x Taxa Selic
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maior valor agregado. Os entrevistados expõem a necessidade de uma assessoria 

cada vez mais qualificada para a realização de vendas consistentes aos investidores, 

que tendem a serem cada vez mais bem informados. 

Outro ponto importante destacado pela maioria dos entrevistados foi a 

escalabilidade do negócio, ou seja, a necessidade de volumes maiores geridos para 

uma maior diluição dos custos e uma melhor capacidade de adaptação ao movimento 

de redução de taxas. Conforme exposto pelo entrevistado C: “[...] trata-se de um 

business de escala, com uma tendência maior de escala, e com isso mais eficiência 

operacional [...]” O entrevistado I ressalta: “[...] escalar melhora a capacidade de 

execução das estratégias (capacity) das gestoras[...]” 

No entanto, para o entrevistado G, as assets independentes não precisam 

escalar o negócio e, sim, o processo de distribuição de fundos. O entrevistado F 

corrobora a necessidade de foco no processo de distribuição de fundos, entretanto, 

acredita que somente as empresas com escala e processos mais robustos 

sobreviverão ao novo modelo do mercado, com compressão nas receitas e grande 

número de players. 

A parceria comercial também foi citada por alguns entrevistados, seja para 

escalar o negócio ou para diversificação de produtos a serem ofertados aos 

investidores em busca de melhores rentabilidades. 

Considera-se assim, que o cenário econômico pode influenciar tanto nas 

estratégias de alocação de ativos, como também, o modelo de negócio das gestoras. 

 

 Impactos e Externalidades da Abertura de Capital de Gestoras de Fundos de 

Investimento no Brasil 

 

A governança corporativa foi citada pela totalidade dos entrevistados em 

alguns momentos das entrevistas. Para a maioria, o nível do processo de governança 

corporativa eleva-se com a entrada da empresa no mercado de capitais, uma vez que 

há necessidade e exigência de maior transparência e melhor comunicação com o 

mercado. No entanto, alguns entrevistados citam que essas mesmas exigências 

tendem a deixar os processos decisórios mais lentos. 

Apesar do benefício do acesso ao capital de longo prazo, alguns entrevistados 

simularam as consequências de uma maior exposição ao mercado, a partir do 
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processo de abertura de capital e suas exigências. Para as assets independentes, 

haveria a possibilidade de enrijecimento dos seus processos. Nas assets de 

conglomerados, a exibição de alguns benefícios, que são inerentes ao pertencimento 

de um grupo comercial, como uso compartilhado de estruturas e processos e a 

ausência de uma precificação bem definida desses serviços. Para as assets públicas, 

além dos benefícios de conglomerados, a exposição de algumas vantagens, enquanto 

empresas controladas pelo governo.  

Com a cobrança dos investidores e a precificação pelo mercado, as reações 

destes players podem gerar externalidades, conforme citado por alguns 

entrevistados. Essas cobranças poderiam influenciar, até mesmo, na alocação de 

ativos, ou seja, poderiam comprometer uma estratégia de gestão. Os acionistas 

poderiam também pressionar a dinâmica de remuneração de distribuição de fundos 

ou, ainda, questionar a estratégia de um conglomerado bancário que venha a priorizar 

outros produtos financeiros para os clientes. “[...]essas cobranças podem 

comprometer a agilidade nas decisões e escolhas de estratégias [...]”, conforme 

mencionado pela entrevistado H. 

A perda do benefício privado de controle pode, também, influenciar na 

manutenção de talentos, com a possível perda de autonomia de contratação, e na 

alteração da cultura organizacional da empresa. 

A maior transparência das informações, derivada de uma governança 

corporativa mais robusta, seria considerada um efeito positivo, no entanto, fica 

evidente a preocupação de alguns entrevistados com a possibilidade de enrijecimento 

de processos, com a abertura de capital. 
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 Abertura de Capital de Asset Management no Brasil 
 

 

 

Apesar do momento favorável no mercado de capitais, em virtude da demanda 

por novos ativos na bolsa de valores brasileira, de forma geral, na opinião dos 

entrevistados, não haveria necessidade do processo de IPO para as assets no Brasil, 

uma vez que o negócio ainda é considerado rentável e não intensivo em capital. 

Segundo os entrevistados, a abertura de capital de gestoras de fundos de 

investimento pode ser viável, a depender da empresa e do propósito da capitalização. 

No caso de assets públicas e/ou de conglomerados, em eventual necessidade de 

capitalização do controlador, no entanto, o distanciamento da distribuição pode 

representar um problema para o negócio, ressalta o entrevistado E. 

Especificamente para as públicas, pode representar maior autonomia e 

isenção, apesar do risco de falta de atratividade de investidores. Para as assets 

pequenas e médias, pode ser uma oportunidade de captação de recursos, mas 

transpassa a necessidade de mudanças estruturais e da cultura organizacional, que 

podem desfigurar completamente a maneira como operam o negócio. O entrevistado 

A resume: “[...] se uma asset de médio porte abrir o capital, terá de explicar a 

contratação de gestores, por exemplo, a peso de ouro para os Conselhos, o que pode 

Elaboração do autor

Figura 11 - Principais tópicos identificados nas entrevistas - seção Abertura de Capital de 
Asset Management no Brasil
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travar a criatividade e a agilidade de seu negócio, que são sua base de sustentação 

[...]” 

De acordo com a maioria dos entrevistados, um dos fatores críticos para o 

processo de abertura de capital está no processo de distribuição dos fundos de 

investimento. A depender da gestora, o IPO pode clarificar estruturas e benefícios, 

que, se levados a uma precificação de mercado, considerando a tendência de 

redução de margens de lucros, poderá prejudicar sua avaliação. 

Além disso, as assets de bancos, que são as maiores do país, possuem 

dependência do seu canal distribuidor: o banco controlador. Nesta relação, não fica 

claro, na visão de alguns entrevistados, como se daria uma possível avaliação de 

gestoras, uma vez que o preço pelo serviço de distribuição (percentual sobre as taxas 

cobradas dos investidores) praticado entre bancos e gestoras não é uniforme. 

Uma possível externalidade negativa identificada, em um cenário de abertura 

de capital parcial de uma asset, pertencente a um conglomerado bancário no qual o 

banco mantivesse o controle, seria o conflito de interesses entre essas partes. O 

entrevistado E ressalta: “[...] as assets sofreriam cobranças de melhores resultados 

por parte dos acionistas, ao mesmo tempo não poderiam cobrar pela priorização dos 

fundos de investimento no canal distribuidor, uma vez que outros produtos financeiros 

também são oferecidos e priorizados, conforme estratégia da holding bancária. Trata-

se de uma posição bastante desconfortável [...]”. Assim, uma gestora de fundos de 

investimento poderia ter seu valor de mercado afetado não apenas pela performance 

na gestão de ativos, mas por conflitos no canal distribuidor. 

Considerando uma abertura de capital na qual o banco não fosse mais o 

controlador, um risco identificado seria o distanciamento do canal distribuidor, fonte 

primária geradora de negócios dessas assets, que poderia ameaçar a perpetuidade 

do negócio, uma vez que não há histórico, no Brasil, dos possíveis efeitos sobre o 

comportamento dos clientes relacionados à separação das gestoras do seu canal 

bancário. 

Conforme destacado pela entrevistado A, o outro fator crítico identificado seria 

a perda do benefício privado de controle. Embora a literatura tenha muitos estudos 

sobre os motivos de abertura de capital, as evidências empíricas relevantes são 

escassas, especialmente em questões relacionadas à propriedade e controle. 
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 ANÁLISE DAS DISCUSSÕES 
 

A presente seção destina-se à análise dos resultados apresentados no capítulo 

anterior, de forma a confrontar as informações colhidas nas entrevistas com a 

pergunta chave do estudo. Os resultados da pesquisa foram segmentados em cinco 

blocos relativos aos principais pontos tratados pela literatura: fatos e tendências; 

privado versus público; cenário econômico; impactos e externalidades de um processo 

de abertura de capital; e IPO de asset management. 

De acordo com a análise das entrevistas, a indústria de fundos de investimento, 

em todo o mundo, sofre com a compressão das margens de lucros, decorrente das 

transformações que vêm ocorrendo no modelo de negócio e com o acirramento da 

concorrência. Não somente esses fatos, mas todos os pontos e tendências elencados 

pelos entrevistados contribuem para o questionamento por parte do estudo, de 

maneira a elucidar que as transformações correntes podem influenciar em uma 

mudança de posicionamento das gestoras frente ao tema abertura de capital. 

Considerando todas as informações, entende-se que o modelo de distribuição 

de fundos de investimento é um ponto fundamental na discussão de abertura de 

capital de assets, uma vez que o modelo brasileiro predominante ainda é o canal 

bancário, apesar do movimento migratório crescente de utilização de corretoras, via 

plataformas digitais, que distribuem produtos de todos os tipos de gestoras, gerando, 

assim, novas e maiores oportunidades de ganhos para as assets independentes. 

A distribuição tornou-se tão relevante quanto a própria gestão dos fundos de 

investimento, uma vez que é neste ponto que ocorrem o acesso e relacionamento com 

os clientes. Tende, ainda, a influenciar na melhoria da educação financeira dos 

investidores, ponto crucial para o crescimento sustentável da indústria de fundos. 

Para as assets independentes no Brasil, entende-se que o processo de IPO 

ainda não se iniciou em razão de outros fatores, tais como: baixos volumes geridos, 

possibilidade de engessamento de processos, estruturas não robustas de governança 

corporativa e falta de necessidade de recursos financeiros, uma vez que não é um 

business intensivo em capital. A perda do benefício privado de controle é algo latente 

para esta categoria de asset, que se baseia na criatividade e autonomia. Ainda, para 

a abertura de capital faz-se necessária a maturidade da empresa, ou seja, ser um 

negócio institucionalizado, além de não depender da figura de um gestor 

(personificação). 
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A necessidade de volumes maiores geridos para uma maior diluição dos custos 

e uma melhor capacidade de adaptação ao movimento de redução de taxas é uma 

tendência para o setor. Esse movimento de consolidação de mercado pode também, 

influenciar no processo de abertura de capital, pois, dessa maneira, os recursos 

captados poderiam ser investidos em desenvolvimento de novas tecnologias e em 

possíveis aquisições de outras assets, que também podem ser especialistas em 

outros produtos complementares. 

Além do modelo de distribuição de fundos, outro ponto importante identificado 

para as gestoras relutarem em abrir o capital é a perda do benefício privado de 

controle. As assets, de todas as categorias, fazem uso de alguns benefícios não 

pecuniários ou pecuniários de controle, inerentes ao negócio, e que podem sofrer 

alterações com a abertura de capital. 

Por fim, o tema governança corporativa, que foi muito lembrado nas entrevistas, 

traz à tona a exigência do mercado por maior transparência e melhor comunicação, 

no entanto, evidencia a resistência de algumas empresas a adoção de melhores 

práticas gerenciais, em função do aumento de exigências burocráticas, que podem  

comprometer a fluidez de processos. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do contexto de transformações da indústria de fundos de investimento 

global, o estudo de caso propôs-se a investigar os principais motivos da ausência de 

gestoras de fundos de investimento líquidos na listagem da B3. 

Ao longo do referencial teórico, evidencia-se uma indústria ascendente, com 

grande importância no financiamento da dívida pública do país, mas que ainda 

apresenta grande concentração nos principais bancos comerciais e na alocação em 

ativos de renda fixa. 

Ainda no referencial, o tema IPO é explorado e registra que as primeiras 

empresas, de um determinado setor, que abrirem capital podem estar em vantagem 

competitiva. Ainda abre espaço para a discussão entre público e privado, com base 

na questão sobre eficiência, e de que maneira esse debate pode influenciar uma 

abertura de capital, em decorrência de numerosas condições a serem avaliadas em 

cada caso. 

Nas entrevistas, torna-se mais claro o dilema de abertura de capital de assets 

de bancos, em virtude do modelo de distribuição. Não se constitui como algo 

impeditivo, mas como ponto sensível em uma possível precificação das gestoras e/ou 

separação do canal distribuidor. 

Conclui-se que a distribuição de fundos de investimento é um fator chave na 

ausência de assets listadas em bolsa, até o momento, em função dos dilemas de 

modelo de precificação e conflitos no canal distribuidor. A perda dos benefícios 

privados de controle é um outro fator crítico para a decisão. Ressalta-se que ainda 

não foi desenvolvida uma modelagem adequada para apuração do custo de 

distribuição de fundos no Brasil, o que dificulta uma precificação apropriada das 

gestoras em um processo de abertura de capital. Tampouco é conhecido o efeito de 

uma eventual separação da Gestora do seu banco controlador e distribuidor dos 

fundos de investimento, o que poderia gerar perdas da base de clientes, ou um melhor 

entendimento das necessidades dos clientes, com a aproximação do gestor de fundos 

ao cliente final. 

Apesar disso, na visão da governança corporativa, considera-se que as 

gestoras de fundos de investimento de bancos são as mais preparadas para um 

possível processo de IPO. A ausência dessas empresas na bolsa de valores brasileira 

tende a acabar, uma vez que sua indústria está passando por profundas 
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transformações, com novas necessidades, e a abertura de capital pode ser uma 

maneira de se obter vantagens competitivas, além do mercado bursátil demandar por 

novos ativos. 

Ainda na visão de governança corporativa, para determinadas empresas abrir 

o capital pode não ser a melhor opção (para o privado), mas para o mercado como 

um todo é a melhor alternativa, pois gera melhor qualificação no ambiente institucional. 

O trabalho concentrou sua pesquisa na indústria de fundos de investimento 

brasileira e apresenta algumas limitações. Uma delas está relacionada ao número 

restrito de entrevistas realizadas, dado que, conforme dados da ANBIMA de junho de 

2019, o Brasil conta com aproximadamente 600 empresas gestoras de fundos de 

investimento, portanto, tem sua capacidade de generalização limitada. Assim, a 

representatividade, em quantidade, da amostra estudada na pesquisa encontra-se 

limitada. No entanto, o número de entrevistados é considerado aceitável, por estar em 

linha com o estudo sobre saturação em pesquisa qualitativa da Thiry-Cherques 

(2009). 

Outra limitação está na ausência de dados padronizados das assets 

management no país. Os balanços que têm divulgação pública não oferecem bases 

comparativas, com exceção do patrimônio líquido sob gestão e das receitas totais da 

empresa, o que não permite avançar no estudo de confronto de indicadores 

corporativos. 

Ressalta-se a sua relevância pela originalidade em explorar o campo, através 

das entrevistas com representantes da indústria de fundos e em função do estudo ter 

a possibilidade de servir de base para análises em possíveis processos de IPO. 

Pesquisas futuras podem ampliar as análises realizadas, por meio de estudos 

mais aprofundados sobre a distribuição dos fundos de investimento, e 

desenvolvimento de modelos de precificação de assets. Além disso, poderá ser 

estudada a estrutura de capital das gestoras internacionais, que abriram capital, do 

ponto de vista da alocação dos recursos oriundos de processos de IPO e FOO. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Relação de perguntas realizadas nas entrevistas 
 

 

Tópico Teórico Pergunta Expectativa com relação à resposta

1 - Qual sua opinião sobre as tendências do setor da 
indústria de fundos de investimento? Quais impactos 
essas tendências teriam sobre o negócio? Destacar 
algumas para explorar melhor. Ex.: mudanças 
tecnológicas e novos entrantes. Depois de deixar o 
entrevistado falar sobre as tendências gerais, citar os 
desafios como Pressão por Taxas Menores; Aumento 
dos Custos Regulatórios; e Novos Entrantes.

Identificar tendências e possíveis 
mudanças no setor e seu provável impacto 
sobre o modelo de funcionamento do 
negócio.

2 - Diante das tendências e de seus impactos, você 
acha que as empresas de asset management do setor 
público teriam espaço para continuar com o mesmo 
modelo de negócio? Se não, o que deveria mudar?

Explorar as percepções do entrevistado 
quanto a possíveis mudanças exigidas pelo 
mercado sobre as assets de 
conglomerados de bancos estatais.

3 - Na sua opinião, o cenário de taxa de juros (baixo - 
em que gestores especializadas em renda variável 
tendem a crescer/ganhar espaço; ou alto - em que 
gestoras de grandes quantias em renda fixa 
historicamente dominam o mercado) pode influenciar o 
modelo de negócios de uma gestora de fundos de 
investimento no mercado brasileiro?

Identificar a influência do cenário 
econômico/taxa de juros para manutenção 
e/ou expansão das assets.

4 - Na sua opinião, qual a necessidade de se escalar 
esse tipo de empresa?

Identificar os motivos para uma possível 
expansão e/ou parcerias 
nacionais/internacionais.

5 - Qual a sua opinião sobre a diferença de 
performance das assets management: de 
Conglomerado dos Bancos Estatais x de 
Conglomerado dos Bancos Privados x Assets 
Independentes? Quais os fatores que explicam essas 
diferenças?

Identificar a percepção de mercado sobre 
o trade-off performance x influência do tipo 
de gestor

6 - Na sua opinião, quais são os motivos de um IPO?
Identificar embasamento para abertura ou 
não do capital da empresa, prós e contras.

7 - Na sua visão, quais seriam os possíveis impactos 
de um processo de IPO para esses três tipos de 
gestores (Assets Independentes x Assets de 
Conglomerados de Bancos Privados x Assets de 
Conglomerados de Bancos Estatais)?

Identificar impactos diferenciados de um 
IPO por tipo de gestora

8 - Em sua opinião, no pós-IPO, quais seriam as 
possíveis externalidades que uma gestora poderia 
enfrentar?

Identificar possíveis externalidades após a 
abertura de capital

9 - Na sua opinião, abertura de capital é um processo 
viável e sustentável para esses três tipos de gestores 
(Assets Independentes x Assets de Conglomerados de 
Bancos Privados x Assets de Conglomerados de 
Bancos Estatais)?

Identificar a viabilidade do processo de 
abertura de capital por tipo de gestora

10 - Na sua opinião, por que não há assets listadas na 
Bolsa de Valores brasileira?

Identificar as razões da não abertura de 
capital de assets no mercado brasileiro até 
o momento

Análise do 
Contexto

Indústria de 
Fundos de 

Investimento  - 
Estatais x 

Mercado Privado

Abertura de 
Capital  -

Prós e Contras


