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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa o efeito da pandemia da Covid-19 sobre a captação líquida de 

fundos de investimentos ligados aos cinco maiores bancos no Brasil: Banco do Brasil, Itaú, 

Bradesco, Santander e Caixa; e demais gestoras de investimentos (assets independentes). Foram 

selecionados os fundos de classes ANBIMA renda fixa, multimercados e ações. A amostra é 

composta por 2.363 fundos e o período analisado compreende janeiro de 2015 até julho de 

2021, sendo o marco da pandemia janeiro de 2020. Ambos os grupos de fundos possuem 

características únicas que se remetem ao tipo de gestor: grande banco ou independente. Para 

reduzir a heterogeneidade dos grupos foi utilizado o procedimento do Propensity Score 

Matching e analisado o matching através do teste de diferença de médias (Welch). As 

covariáveis utilizadas foram patrimônio líquido, idade e volatilidade. Este procedimento 

intermediário de matching se mostrou significativo para homogeneizar os grupos. Os resultados 

indicam que houve um fluxo positivo em termos de captação líquida na ruptura da pandemia 

do COVID-19 para os cinco maiores bancos em comparação à gestão independente. Contudo, 

apenas para o multimercado e renda fixa mostrou-se estatisticamente significante, enquanto 

para a classe ações o resultado foi neutro. Para a classe de renda fixa foi realizada nova análise, 

removendo o Banco do Brasil e efetuando novamente os procedimentos metodológicos com o 

objetivo de mitigar o grande efeito do banco e verificar se a sua influência é relevante aos 

demais bancos desse grupo. Ainda assim, o resultado indica que a captação líquida desta classe 

dos grandes bancos foi positiva, porém em menor escala se comparada às gestoras 

independentes. 

 

Palavras-chave: Fundos de investimento; gestoras independentes; COVID-19; Propensity 

Score Matching.



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study analyzes the net fund raising of investment funds in the period of the COVID-19 

pandemic, separating them into two groups: investment funds linked to the five largest banks 

in Brazil: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander and Caixa; and other investment managers 

(independent assets). The ANBIMA class funds were selected for fixed income, multimarket 

and stock funds. The sample is composed of 2.363 funds and the analyzed period is from 

January 2015 to July 2021, the pandemic milestone being January 2020. Both groups of funds 

have unique characteristics that refer to the type of manager: large bank or independent. To 

reduce the heterogeneity of the groups, the Propensity Score Matching procedure was used and 

the matching was analyzed using the difference of means test (Welch). The covariates used 

were equity, age and volatility. This intermediate matching procedure proved to be significant 

in homogenizing the groups. The results indicate that, on average, the managers linked to the 

large banks attracted more investments than the other assets from 2020 onwards during the 

pandemic period. However, only for multimarket and fixed income was the result statistically 

significant, while for the equity class the result was neutral. For the fixed income class, a new 

analysis was carried out, removing Banco do Brasil and performing again the methodological 

procedures to mitigate the large effect of the bank and verify if it had a relevant influence on 

the other banks of this group. Even so, the result indicates that net funding of this class of large 

banks was positive, but to a lesser extent if compared to the independent managers.  

 

Keywords: Investment funds; independent asset managers; COVID-19; Propensity Score 

Matching. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria de fundos de investimentos no Brasil evoluiu no século XXI financeiramente 

e em número de participantes do mercado (ANBIMA, 2022). Com base no consolidado 

histórico de fundos e investimento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), entre 2015 e 2020, o patrimônio da indústria saltou de 

R$3 trilhões para mais de R$6 trilhões, e o número de gestoras financeiras cresceu de 534 para 

688. 

Além disso, a concentração dos cinco maiores bancos (Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal, Itaú, Bradesco e Santander) na indústria de fundos de investimento apesar 

de ter reduzido nos últimos anos, ainda é relevante quando comparado à indústria independente 

de investimentos. Especificamente, os dados da ANBIMA indicam que o market share da 

indústria de fundos de investimento dos cinco maiores bancos acima mencionados passou de 

63,35% em 2015 para 54,38% em 2020. A tabela abaixo expõe a evolução do market share 

ocupado por esses bancos e demais gestoras de recursos do país. 

Tabela 1: Market Share dos cinco grandes bancos e demais gestoras, denominadas 

independentes - ANBIMA 

Gestor dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 dez-19 dez-20 

Banco do Brasil 20,47% 21,31% 21,32% 20,83% 20,04% 20,18% 

Itaú 16,09% 15,32% 15,08% 15,26% 14,76% 12,94% 

Bradesco 13,79% 16,98% 15,36% 13,63% 10,74% 9,10% 

Caixa 7,07% 6,93% 6,85% 7,51% 7,18% 7,09% 

Banco Santander 5,93% 6,63% 6,50% 5,61% 5,58% 5,08% 

Gestoras Independentes 36,65% 32,83% 34,87% 37,16% 41,70% 45,62% 

 

Mesmo com a alta concentração nos grandes bancos, a indústria de fundos de 

investimentos evoluiu de forma estrutural desde os anos 2000, principalmente em razão dos 

distribuidores de investimentos que, em geral, são agentes que trabalham na captação de 

recursos de investimentos. Muitas vezes, são plataformas com inúmeros parceiros como as 

próprias gestoras independentes, que expõem seus produtos financeiros para que o investidor 

possa alocar seus recursos — uma espécie de “supermercado financeiro”. Exemplo destes 

distribuidores é a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A 

(CAMPISTA, 2020). O principal argumento dos distribuidores era capturar parte dessa 

concentração em busca de prover melhores serviços com menor custo. 
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Segundo o Relatório de Economia Bancária do Banco Central do Brasil, o uso crescente 

de canais digitais pelas instituições financeiras foi catalisado pela pandemia da COVID-19 

(2020, p. 123). O uso da tecnologia está principalmente ligado às Fintechs, empresas que 

introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia (assim 

como grande parte dos distribuidores de investimentos), com potencial para criar modelos de 

negócios, que atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores 

relacionados ao setor (BACEN, 2022).  

Em meio ao avanço da indústria de fundos, a partir de janeiro de 2020 o mundo 

presenciou os efeitos da pandemia da COVID-191. Esse fato acarretou volatilidade nos 

mercados financeiros, vislumbrada sob diferentes métricas de mercado. Uma das mais 

utilizadas é o “índice do medo”, o VIX, cujo objetivo é projetar a volatilidade para os próximos 

30 dias através de opções de Standard & Poor's 500 (‘S&P’). Quanto maior seu preço, maior 

tende ser a expectativa da volatilidade nos mercados, tal qual muitas vezes sua interpretação é 

avaliar o sentimento do mercado financeiro. Durante períodos de turbulência, como em 2008 e 

2020, o índice disparou. 

Kole e Koedijk (2006) destacam que crises sistemáticas causam deteriorações nas 

carteiras dos investidores por um longo período, sendo que ignorar os efeitos da crise podem 

ser mais danosos aos investimentos. Nesse sentido, Chalmers, Kaul e Phillips (2013) indicam 

que as condições econômicas influenciam as decisões de alocação em investidores de fundos 

de investimentos nos Estados Unidos. Deste modo, tanto períodos de desaceleração econômica, 

quanto turbulência fazem com que os investidores direcionam as alocações de fundos de ações 

para fundos de menor risco. Gatev e Strahan (2006) afirmam que períodos em que os spreads 

entre os títulos do tesouro americano e bonds de alta qualidade (ratings elevados) aumentam, 

bancos tendem a receber fluxo de capital e diminuir seus custos de captação. Em cenários 

turbulentos, os bancos tendem a ser portos seguros. Apesar dos estudos analisarem 

majoritariamente ativos financeiros, a discussão sobre a gestão independente se insere na 

vertente da literatura que analisa se estes fundos seriam uma melhor opção de alocação se 

comparado aos fundos de investimentos geridos por grandes bancos. Nesse sentido, a 

qualificação de melhor pode ser obtida por diversos fatores quantitativos e qualitativos. 

 
1 O surto da COVID-19 foi declarado como uma pandemia em março de 2020. Contudo, os efeitos foram sentidos 

por diversas áreas da economia de forma antecipada, aqui selecionada em janeiro 2020. Esta mesma quebra de 

data foi inserida em diversos trabalhos, como Shipman, Swanquist e White, 2017; Peel e Makepeace, 2009; e Mo 

e Lee, 2021. 
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A literatura estuda de forma recorrente a importância da gestão independente, 

principalmente relacionada aos níveis de retornos, quando comparada aos grandes bancos 

(Alves, 2015; Matos e Pires, 2017; Franzoni e Gianetti, 2019; Albareto et al. 2020). Além disso, 

o aumento do market share pela indústria independente pode ser visto como positivo em virtude 

do aumento de concorrência, proporcionando com que os investidores possuam mais opções de 

investimentos na elaboração do seu portfólio, além da pressão para diminuição de taxas e outros 

custos 

Por outro lado, a aversão dos investidores ao risco, e que psicologicamente uma perda 

tem maior importância que aos ganhos (Tversky e Kahneman, 1991) deve ser levada em 

consideração, no sentido que os investidores buscam ativos ou estruturas de investimentos de 

maior segurança no contexto de uma crise. Deste modo, os grandes bancos seriam um natural 

captador de recursos com o advento da pandemia de COVID-19, vide sua segurança 

institucional (ver Ferreira, Matos e Pires (2018) e Franzoni e Giannetti (2019)). Em cenários de 

estresse, os grandes bancos deveriam ser capazes de atrair recursos, em termos proporcionais 

da indústria, visto a segurança institucional que oferecem em contrapartida a uma gestora 

independente, ocasionando um “flight-to-safety”, termo utilizado para definir uma situação em 

que o fluxo de capital migra para investimentos e/ou estruturas mais seguras de investimento 

em cenários de alta volatilidade. Além disso, estudos demonstram como a utilização de áreas 

internas em grandes estruturas, como os grandes bancos, pode gerar externalidades no sentido 

de conflito de interesse (Ferreira e Pires, 2018). 

Ademais, a agência de Ratings FITCH esboçou um receio às assets independentes, sobre 

o risco de inconsistência no desempenho dos portfólios no longo prazo aumenta (Valor 

Econômico, 2020). Críticas como está se tornaram relevantes no período da pandemia 

questionando se as gestoras independentes serem uma melhor alternativa às grandes 

instituições, que possuem maior histórico em termos de idade e tendem a possuir um arcabouço 

de processos mais robusto (Franzoni e Giannetti, 2019). 

Em resumo, o questionamento sobre qual seria o melhor gestor (grandes bancos ou 

gestão independente) para alocar recursos é uma análise conjunta de variáveis como patrimônio 

líquido, volatilidade, performance, idade, captação líquida, experiência do time de gestão, 

vantagens informacionais, especialização de estratégias, burocracias, procedimentos 

operacionais, entre outros fatores. Assim, referente à gestão independente, se espera que, por 

conta da especialização e de menos burocracia operacional (o que normalmente ocorre), haja 
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uma melhor performance dos fundos de investimentos geridos por este. Em contrapartida, para 

os grandes bancos, por conta da segurança institucional, vantagens informacionais entre as áreas 

internas, histórico no sentido de idade, estrutura mais robusta que traz mais segurança ao 

investidor obteriam um fluxo positivo de captação líquida. Ainda, sobre o efeito parcial do tipo 

de gestão, os resultados  se aplicam diretamente aos investidores em geral na análise de fundos 

de investimentos, bem como para reguladores na avaliação do efeito da concentração da 

indústria de investimentos, em específico em momentos de turbulência como da covid-19. 

Diante esses pontos e num cenário de volatilidade e potencial ruptura na dinâmica de 

captação líquida ocasionado pela pandemia do COVID-19, o presente trabalho tem por objetivo 

analisar o fluxo de investimentos de fundos de investimentos em gestoras de investimentos 

ligadas aos cinco grandes bancos e gestoras independentes. A hipótese central é que a pandemia 

causou uma ruptura na dinâmica de captação de fundos de grandes bancos vis-à-vis fundos de 

gestoras independentes. Este fluxo foi mensurado pela variável captação líquida, que se resume 

na diferença da captação e resgates no mês no fundo de investimento. As hipóteses a serem 

investigadas são duas, que se complementam. A primeira é de que, por conta da gestão 

especializada e motivos de realocação de portfólio, ocorreu um fluxo significativo para as 

gestoras independentes. A segunda é de que recursos migraram para fundos geridos por grandes 

bancos que seriam guiados pela busca dos investidores por maior segurança em períodos de 

crise. 

Os dados extraídos da plataforma Economatica correspondem às classes ANBIMA 

renda fixa, multimercados e ações, e vão de janeiro de 2015 a julho de 2021. As classes 

correspondem às definições que a ANBIMA se baseia na identificação dos fundos de 

investimentos. Existe ainda uma maior especificação intraclasses, porém não foi realizado uma 

maior segregação a fim de evitar granularidade excessiva e assim diminuir o número de 

amostras em cada classe de análise2. A base é composta por 2.363 fundos de investimentos.  

Vale salientar que, mesmo que os fundos de investimentos dos maiores bancos e demais 

gestoras compartilhem o mesmo ambiente financeiro, ambos possuem aspectos inerentes à 

indústria de fundos do Brasil. Cardoso (2021) salienta que as estratégias das gestoras 

independentes são mais concentradas e de grandes bancos mais abrangentes, além do número 

 
2 Há 39 classificações ANBIMA dentre as classes renda fixa, multimercado e ações que na prática, normalmente, 

estão altamente relacionadas como “multimercado livre” e “multimercado macro”. 
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de assets independentes serem maior que de grandes bancos ou coligadas. Essa pluralidade 

influencia no processo de investimento da própria empresa, causando vieses intrínsecos. 

Em busca de minimizar esses vieses, utiliza-se o procedimento de matching, através do 

Propensity Score Matching, seguido da análise de diferenças em diferenças (DiD) condicionada 

à região de sobreposição entre os dois grupos de fundos (common support), em cada uma das 

três categorias de fundos de investimentos: renda fixa, multimercado e ações. Com isso, busca-

se avaliar a influência da pandemia de COVID-19 na captação líquida de fundos de 

investimentos segmentados pelo tipo de gestão. O objetivo da utilização do matching em cada 

classe é homogeneizar as amostras dos fundos de investimentos dos maiores bancos e gestoras 

independentes e, assim, tornar as bases comparáveis entre si. Diversos trabalhos na literatura 

utilizam tal procedimento para obter estimativas não viesadas, controlando a probabilidade de 

pertencer ao grupo de tratamento, em contextos similares ao aqui estudado (ver Shipman, 

Swanquist e White 2017, Peel e Makepeace 2009 e Mo e Lee 2021). 

Os resultados gerais sugerem que, para as classes multimercados e renda fixa, houve 

uma ruptura na pandemia da captação líquida positiva para os cinco maiores bancos quando 

comparado aos demais gestores. Para as classes de ações e renda fixa (sem Banco do Brasil) o 

estudo não demonstrou diferenças estatisticamente significativas. 

A pesquisa contribui para estudos sobre a captação líquida da indústria de fundos de 

investimentos no Brasil no  pós-pandemia, além da utilização do método de matching para 

parear os grupos dos grandes bancos e demais gestoras. Vale citar que o tema entre grandes 

bancos e assets independentes é recorrente na academia e na prática, principalmente no quesito 

de qual gestão traria mais benefícios ao investidor. 

O trabalho está organizado da seguinte forma. A seção 2 expõe e discute a revisão de 

literatura. Na seção 3, apresenta-se a metodologia e os dados utilizados, o que é seguido da 

apresentação e discussão dos resultados, na seção 4. Por fim, na seção 5, apresentam-se as 

considerações finais do trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

A presente dissertação objetiva analisar a captação líquida dos fundos de investimentos 

geridos pelos cinco maiores bancos no Brasil comparado a captação líquida das gestoras 

independentes de investimentos no momento do impacto da pandemia causada pela COVID-

19. Para tanto, buscou-se na literatura fatores que influenciam a captação líquida dos fundos de 

investimento e a relação entre grandes bancos e gestoras independentes. 

Primeiramente, no que se refere à captação líquida, Chevalier e Ellison (1997), Ippolito 

(1992) e Sirri e Tufano (1998) demonstram que fundos de investimento que apresentaram 

maiores retornos no passado também apresentam maiores níveis de aporte líquido ao seu 

patrimônio. Adicionam ainda que a performance dos fundos de investimento se relaciona à sua 

capacidade de atrair recursos por meio do crescimento do número de cotistas, assim como 

patrimônio líquido, idade e taxas. Vale citar que a sensibilidade para os investidores aos 

retornos passados negativos é diferente daquelas dadas aos que tiveram retornos positivos. Sirri 

e Tufano (1998) comentam que as maiores alocações são destinadas desproporcionalmente aos 

fundos que apresentaram melhor performance passada, ou seja, a relação captação-desempenho 

é assimétrica. Baquero e Verbeek (2005) indicam como a sensibilidade da característica 

retorno/rentabilidade com a captação de recursos é importante, principalmente quando 

ponderada no longo prazo. Os trabalhos acima contribuem sobre a discussão da captação líquida 

relacionada às covariáveis utilizadas no procedimento metodológico de matching, a ser mais 

explorado posteriormente.  

Em relação a grandes bancos e gestoras independentes, Ferreira e Pires (2018) analisam 

a performance entre fundos de investimentos geridos pelos dois grupos. Com uma amostra 

composta por fundos de investimentos de diversos países, concluíram que fundos geridos por 

grandes bancos ou coligadas performam menos, em média, 0,92 p.p. ao ano. Similarmente, 

Cardoso (2021) faz análise para fundos de investimentos do Brasil e os resultados indicam que, 

em média, o retorno ajustado a risco é maior para fundos de investimentos geridos por assets 

independentes. Um dos possíveis motivos mencionados por Ferreira e Pires (2018) seria a 

divisão entre as áreas de gestão e banco comercial em um grande banco, onde possam ocorrer 

conflitos de interesse. Os estudos mencionados são relevantes pois auxiliam na compreensão 

dos possíveis motivos para a migração entre grandes bancos e gestoras independentes. 

Contudo, Massa e Rehman (2008) analisam como as informações fluem em 

conglomerados financeiros através dos fundos de investimentos destes. Com base no 
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comportamento da carteira de crédito do banco, buscou-se relacionar a escolha do portfólio dos 

fundos de investimentos que fazem parte do grupo. Concluem que há ocorrência de informação 

privilegiada por meio de canais informais dentro do conglomerado que pode refletir em retornos 

anormais, evidenciando uma estratégia de information-driven. Mola e Guidolin (2009) realizam 

uma pesquisa sobre analistas de investimentos. Dentre uma amostra de recomendações de 

investimentos entre 1995 e 2006, o estudo indica que analistas provavelmente atribuirão 

recomendações positivas e/ou de compra depois que fundos de investimentos de gestoras 

coligadas investirem. Além disso, quando o maior o peso da carteira, mais otimista os analistas 

tendem a ser. 

Estudos como de Massa e Rehman (2008) e Mola e Guidolin (2009) evidenciam 

conflitos de informações, que não é disponível a todos os participantes do mercado, que 

corroboram com a performance de fundos de investimentos ligados a grandes bancos. Sua 

contribuição reforça outros fatores que possam impactar positivamente a captação líquida 

destes fundos. 

Vale destacar que em termos de concentração bancária, temos dois aspectos 

importantes. Um alto nível de concentração bancária causa distorções no mercado de crédito e 

investimentos dado a baixa concorrência (Boyd e De Nicoló 2005). Em um cenário de 

concorrência perfeita, onde o lucro econômico é zero, os bancos tendem a tomar mais riscos 

para atrair novos investidores. Logo, apesar de um cenário onde há custos menores e os 

investidores possuem mais opções de investimento, o estímulo aos bancos de operarem no 

limite de risco operacional é relevante (Chang e Velasco, 2001). Sendo assim, a concentração 

bancária pode ser encarada de duas formas, sendo mais robusta em cenários desafiadores, como 

o da covid-19, e gerando uma maior segurança ao investidor ou de menor retorno 

proporcionalmente. 

Além disso, para avaliar o efeito do tipo de gestão (grandes bancos e gestoras 

independentes) sobre a performance, captação, ou qualquer outra medida relacionada, há que 

se considerar um desafio crítico. Idealmente, busca-se que os fundos de investimentos em 

ambas as amostras sejam iguais em todas as dimensões exceto uma: um é gerido por um grande 

banco, e outro por uma gestora independente. Assim, consegue-se estabelecer uma relação mais 

fidedigna entre uma coisa e outra. Na prática, no entanto, fundos geridos por grandes bancos e 

aqueles geridos de forma independente são sistematicamente diferentes em várias dimensões: 
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tamanho, idade, volatilidade, etc. Para superar esse problema, diversos estudos propuseram o 

uso de técnicas de matching tal qual foi implementado no presente trabalho.  

Rosenbaum and Rubin (1983) introduziram o conceito do propensity score matching 

para solucionar o problema de viés de seleção. A definição é a probabilidade condicional de de 

pertencer a um grupo, seja de controle ou tratamento, perante a um conjunto de covariáveis. 

Quando se realiza uma regressão linear ponderada, a ideia é controlar a influência do tratamento 

baseado em pesos e assim utilizar mais dados, ao invés de exclui-los caso já tenham dado match. 

Diversos estudos na área financeira foram implementados com estratégia de matching, 

especificamente com sua utilização em unidades observacionais em fundos de investimentos. 

(ver Ammann, Bauer, Fischer e Muller (2018); Cardoso (2021); Mo e Lee (2021), Reboredo, 

Quintela e Otero (2017)). 

 

  

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3 – dados extraídos do Ipeadata em 

http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=40940&module=M 
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3 METODOLOGIA 

3.1 DADOS E PROCEDIMENTOS DE SEGMENTAÇÃO 

A base de dados dos fundos de investimentos foi extraída da plataforma Economatica, 

ferramenta para análise de ações e fundos que operam sobre uma base de dados de alta 

confiabilidade. As características extraídas são patrimônio líquido, captação líquida, 

volatilidade, classe ANBIMA e data de início. A frequência dos dados é mensal, de janeiro 

2015 até julho 2021, exceto para aquelas onde a informação é nominal, como data de início e 

classe ANBIMA. Denominaremos os fundos geridos por assets ligadas aos cinco maiores 

bancos brasileiros (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco e Santander) 

como “grandes bancos”, e os demais fundos da amostra são rotulados como “gestoras 

independentes”. 

Importante salientar que algumas exclusões foram realizadas, a fim de se evitar 

distorções estruturais nos dados, como fundos exclusivos e restritos, fundos inativos no 

momento da extração da base, fundos não brasileiros e fundos de investimento em cotas (FIC). 

Ainda, é relevante mencionar que, em relação aos FICs, se tornou relevante a participação de 

fundos de investimentos de terceiros em grandes bancos. Em estruturas de investimentos 

comumente conhecidas como fundo de fundos (FoFs), o investidor pode alocar seus 

investimentos em fundos de investimentos de gestoras independentes através de um fundo de 

investimentos de cotas sob a gestão de um grande banco. Dessa forma, a exclusão dessa 

classificação de FICs mitiga a possibilidade de dupla contagem para ambas classes e possíveis 

vieses na análise empírica.  

    Uma vez aplicados esses critérios, a base final possui 2.363 fundos de investimento, 

sendo 636 do grupo Grandes Bancos e 1.727 como Gestoras Independentes. Entre as categorias, 

para a classe de renda fixa são 433 e 301 para gestoras independentes e grandes bancos, 

respectivamente. Para a classe de multimercado são 748 e 162 para gestoras independentes e 

grandes bancos, respectivamente. Para a classe de ações são 546 e 173 para gestoras 

independentes e grandes bancos, respectivamente. Ao todo são 440 gestoras de investimentos, 

somando ambos os grupos. O presente estudo não buscou detalhar em classificações ANBIMA, 

que são categorias abaixo da classe ANBIMA, para evitar granularidade e diminuir o número 

de observações. Além disso, especialmente em relação à classe de multimercados, a fronteira 

de divisão das classificações é muito tênue, podendo segregar fundos importantes. Por fim, 
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contabilizando os 79 períodos (entre janeiro de 2015 e julho de 2021), obteve-se 186.677 

observações para serem avaliadas. É importante salientar que a amostra exposta anteriormente 

é a completa, ou seja, anterior à implementação da metodologia de matching. A variável 

dependente deste estudo é a captação líquida, composta pelas aplicações menos resgates no mês 

de análise. Os números dispostos são em unidades de milhares de reais. 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

É utilizado o modelo de diferenças em diferenças (DiD) com aplicação dos pesos 

obtidos no Propensity Score Matching para cada uma das três classes, a fim de avaliar o efeito 

na pandemia por tipo de gestão de recursos. O tratamento é dado pelo tipo de gestão, grandes 

bancos e gestão independente, enquanto o efeito da ruptura é capturado pela 

pandemia:tipogestao: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎çã𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑇𝑖𝑝𝑜𝐺𝑒𝑠𝑡𝑎𝑜𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑃𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑃𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎: 𝑇𝑖𝑝𝑜𝐺𝑒𝑠𝑡𝑎𝑜 + 𝜀𝑖𝑡 

 

Onde: 

TipoGestao = Variável dummy que assume o valor 1 para grandes bancos e 0 para gestores 

independentes; 

Pandemia = Variável dummy igual a 1 a partir de janeiro de 2020 e 0 para o período anterior; 

Pandemia:TipoGestao = interação entre as variáveis binárias período de pandemia e tipo de 

gestão; 

  

O parâmetro de interesse no presente trabalho é “Pandemia:TipoGestao”, capturado 

pelo 𝛽3. Considerando as expectativas condicionais com a combinação dos valores conforme 

abaixo: 

• 𝐸(𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎çã𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎|𝑇𝑖𝑝𝑜𝐺𝑒𝑠𝑡𝑎𝑜 = 1, 𝑃𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎 = 0) = 𝛽0 + 𝛽1 

• 𝐸(𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎çã𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎|𝑇𝑖𝑝𝑜𝐺𝑒𝑠𝑡𝑎𝑜 = 1, 𝑃𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎 = 1) = 𝛽0 + 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3 

• 𝐸(𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎çã𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎|𝑇𝑖𝑝𝑜𝐺𝑒𝑠𝑡𝑎𝑜 = 0, 𝑃𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎 = 0) = 𝛽0 

• 𝐸(𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎çã𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎|𝑇𝑖𝑝𝑜𝐺𝑒𝑠𝑡𝑎𝑜 = 0, 𝑃𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎 = 1) = 𝛽0 + 𝛽2 

 

Em resumo, na tabela 2 foi rearranjado as médias condicionais e dessa forma, 

conseguimos extrair o efeito da diferença entre o tratamento (grande banco e gestão 
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independente) e o efeito da diferença de período (pandemia após janeiro de 2020), resultando 

no parâmetro 𝛽3. 

Tabela 2: Médias condicionais do modelo de regressão DiD 

 Pós-tratamento Pré Tratamento Diferença 

Tratamento 𝛽0 + 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3 𝛽0 + 𝛽1 𝛽2 + 𝛽3 

Controle 𝛽0 + 𝛽2 𝛽0 𝛽2 

Diferença 𝛽1 + 𝛽3 𝛽1 𝜷𝟑 

 

A escolha de janeiro de 2020 para início da variável dummy se deve a data do alerta 

feito à Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre casos de pneumonia na cidade de Wuhan, 

sendo que no dia 7 de janeiro de 2020 as autoridades chinesas confirmaram a descoberta de um 

novo coronavírus. Em fevereiro recebeu o nome de SARS-CoV-2, responsável pela doença 

Covid-19. De fato, a declaração da pandemia foi feita em março de 2020. Contudo, seus efeitos 

foram sentidos antes mesmo de março, sendo eles o fechamento do setor aéreo de diversos 

países e as quedas nas principais bolsa de valores do mundo. Além disso, alguns trabalhos 

utilizaram a mesma estratégia de definir o período pré-covid como anterior a janeiro 2020 (ver, 

por exemplo, Cobert, Larkin e Lucey, 2020; Song, Yeon e Lee, 2021; e Ashraf, 2020).  

Em relação ao procedimento de matching, a metodologia de Propensity Score Matching 

(PSM) busca, através de sua implementação, tornar as bases de fundos de investimentos de 

grandes bancos e gestores independentes comparáveis, de forma a minimizar a heterogeneidade 

das bases, sendo uma ferramenta auxiliar ao objetivo final do presente trabalho. Para tal, são 

utilizadas covariáveis, mensuradas no período imediatamente anterior ao início da pandemia 

(dez/2019), a fim de homogeneizar as bases no momento do choque exógeno. Essa etapa se 

resume em, através de um score, avaliar a probabilidade condicional do fundo pertencer a um 

grupo, seja ele dos grandes bancos ou gestoras independentes, através das covariáveis 

elencadas.  

Estudos como de Pham (2015), Reboredo, Quintela e Otero (2017), Ammann at al. 

(2018) e Cardoso (2021) utilizaram as covariáveis patrimônio líquido, idade do fundo e 

volatilidade anual na estimação dos escores de propensão. Em vista disso, também faremos sua 

utilização.   
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a) PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Patrimônio líquido do fundo de investimento em dezembro de 2019. 

b) IDADE DO FUNDO 

A idade do fundo foi calculada em dias corridos em dezembro de 2019. 

c) VOLATILIDADE ANUAL 

 

𝜎 =  √Σ𝑖=1
𝑛 =

(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛
∗ √252 

Onde: 

n = número de dias observados; 

𝑥𝑖 = logaritmo neperiano da variação da cota no período, ln
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑖

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑖−1
; 

�̅� = média dos retornos 

 

O procedimento realizado foi extrair a base de fundos de investimentos em dezembro 

de 2019, por ser o mês anterior à mudança da variável dummy, ou seja, a “quebra estrutural” da 

pandemia da COVID-19. Aplicando a metodologia de PSM para as observações deste período, 

buscou-se segregar o grupo de controle e tratamento. A partir da seleção desses grupos, foram 

incluídas as demais observações temporais dos fundos de investimentos. 

Para a aplicação do PSM se faz necessário configurar os parâmetros de seu modelo a 

fim de se ajustarem melhor aos dados. Não há um padrão quanto ao uso dessas configurações 

deixando a cargo do autor o questionamento destas.  

i. RATIO: Parâmetro que associa os fundos do grupo de gestoras independentes 

para cada fundo de Grandes Bancos. Quanto maior o número de observações, 

ceteris paribus, melhor tende a ser o resultado, sempre sem prejudicar o 

balanceamento das covariáveis. Após diversas elaborações, para a classe de 

multimercados, Ações e Renda Fixa sem BB o ratio utilizado foi de 2:1, 

enquanto para Renda Fixa o ratio foi de 1:1. A escolha se baseou no melhor 

balanceamento das amostras conforme foram rodando e testando os modelos de 

PSM.  
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ii. REPLACEMENT: Parâmetro que associado a reutilização de uma unidade de 

controle mais de uma vez, que visa produzir um melhor equilíbrio de forma que 

não haja problemas quando as unidades se esgotam (no caso, quando o 

replacement não é utilizado). 

 

O método utilizado é o Nearest Neighbor Matching, que possui diversas aplicações 

(Thoemmes e Kim 2011; Zakrison, Austin, e McCredie 2018; Cardoso 2021). Esse método 

permite que sejam selecionados grupos que mais se assemelham em termos de probabilidade 

condicional, restringindo a análise à região de suporte comum (common support). 

No anexo possui uma análise visual dos efeitos do procedimento de matching aplicado 

aos grupos tratamento e controle. É possível observar por três tipos de gráficos diferentes. Em 

resumo, a base final após o matching possui 1.217 fundos de investimento, sendo 636 do grupo 

grandes bancos e 581 como gestoras independentes, sendo: 

i. Para a classe de renda fixa são 148 e 301 para gestoras independentes e grandes 

bancos, excluindo 285 fundos de renda fixa do primeiro grupo.  

ii. Para a classe de multimercado são 236 e 162 para gestoras independentes e 

grandes bancos, respectivamente, excluindo 512 fundos multimercados do 

primeiro grupo.  

iii. Para a classe de ações são 197 e 173 para gestoras independentes e grandes 

bancos, respectivamente, excluindo 349 fundos de ações do primeiro grupo.  

 

Para avaliar a eficácia da implementação do PSM, analisamos as médias dos grupos pré 

e pós matching, conforme tabela 4, na seção de resultados e discussões, e realizamos o teste de 

diferença de médias entre grupos (teste-t de Welch), conforme tabela 3 na seção de resultados 

e discussões, tal qual busca analisar em termos estatísticos, através das covariáveis, se os grupos 

possuem médias homogêneas. Importante notar que a sua importância é recomendada em 

grupos que possuem variâncias diferentes. 

 

𝑡 =  
𝑋1
̅̅ ̅ −  𝑋2

̅̅ ̅

√[
𝑠1

2

𝑁1
+

𝑠2
2

𝑁2
] 
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Onde:  

𝑋�̅�= média do grupo, onde i = 1,2; 

𝑠𝑖
2= variância do grupo, onde i = 1,2; 

𝑁𝑖= tamanho da amostra do grupo, onde i = 1,2. 

 

A hipótese nula do teste é que as médias entre os grupos tratamento e tratado são 

parecidas, enquanto a hipótese alternativa que os grupos são diferentes. Logo, um p-valor menor 

que 0,05 indica que podemos rejeitar a hipótese nula, enquanto um p-valor maior que 0,05 

sugere que não podemos rejeitar a hipótese nula. 

Importante mencionar que, para a classe ANBIMA renda fixa, a análise foi realizada em 

duas regressões, com e sem Banco do Brasil. Após inspeção visual dos dados, foi possível 

observar uma grande influência do banco, no qual possui características estruturais na sua 

concepção que podem influenciar a captação líquida. A título de exemplo, o maior fundo do 

Banco do Brasil (BB Top RF CP FI, CNPJ. 01.608.573/0001-65) teve captações recordes em 

2020, saindo de um patrimônio de R$ 150 bilhões para R$ 340 bilhões. Aprofundando neste 

caso específico, o fundo foi constituído em 1997 e destina-se a receber recursos de fundos de 

investimento, fundos de investimento em cotas e carteiras de investimento administrados pela 

BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Um dos motivos para a sua permanência da amostra, 

mesmo com o procedimento do matching, se deve que a captação ganhou força após 2020, e os 

dados utilizados no matching são de dezembro de 2019, conforme já mencionado, um período 

anterior ao marco da pandemia. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ANÁLISE DA QUALIDADE DO MATCHING 

Conforme tabela 3 e 4, é possível verificar a diferença entre os grupos pré e pós 

matching na análise do teste de diferenças de médias e através das medidas descritivas como 

média e diferença padronizada das médias. Com implementação do procedimento de matching, 

os grupos dos grandes bancos e gestores independentes ficaram mais homogêneos para as três 

classes ANBIMA de análise, renda fixa (com e sem BB), multimercados e ações, ou seja, as 

diferenças entre os grupos foram reduzidas, tornando a análise dos resultados mais robusta. No 

Anexo foram incluídos gráficos de Q-Q e função densidade acumulada que contribuem para 

inspeção visual da melhora nos grupos mencionados. Para ambas as ilustrações, são 

contrapostas as bases de controle e tratamento, onde para Q-Q (eQQ) quanto mais próximo a 

linha de 45 graus, maior a homogeneidade dos grupos, enquanto para a função densidade 

acumula (eCDF) a proximidade das linhas nos retornos a mesma interpretação que q-q. Para 

algumas classes ANBIMA, foi possível notar que algumas covariáveis ainda permaneceram, 

em termos de significância, abaixo de 0,01, como Dias desde o início para ações e Patrimônio 

Líquido para renda fixa (com e sem BB). Contudo, ainda assim houve melhoras relativas 

quando comparado ao pré matching. 

Tabela 3: Teste de diferença de médias “Welch’s t -test” antes e depois do procedimento de 

pareamento (matching) 

Painel A) Renda Fixa - Sem BB 

 G.B G.I p-valor 
  

G.B G.I p-valor 

Amostra completa    
 

Pós-matching       

Dias desde início 4.369,34 3.208,10 <0,01 
 

Dias desde início 4.369,34 3.925,52 0,0516 

Vol Anual 1,513357 2,63107 <0,01 
 

Vol Anual 1,527819 1,63986 0,667 

Patrimônio Líquido 2.954.350,40 384.562,60 <0,01 
 

Patrimônio Líquido 3.498.566,90 799.402,60 <0,01 

Painel B) Renda Fixa 

Amostra completa       
 

Pós-matching       

Dias desde início 4.353,74 3.208,10 <0,01 
 

Dias desde início 4.353,74 3.994,42 0,1543 

Vol Anual 1,598752 2,63107 <0,01 
 

Vol Anual 1,546445 1,50648 0,8825 

Patrimônio Líquido 3.641.142,9 384.562,60 <0,01 
 

Patrimônio Líquido 4.295.127,80 831.826,00 <0,01 

Painel C) Multimercados 

Amostra completa       
 

Pós-matching       

Dias desde início 3.227,70 2.447,94 <0,01 
 

Dias desde início 3.227,70 2.953,93 0,2362 
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Vol Anual 4,201914 5,26438 0,0523 
 

Vol Anual 4,201914 5,24898 0,124 

Patrimônio Líquido 385.943,6 282.070,70 <0,01 
 

Patrimônio Líquido 581.467,9 489.836,30 0,6372 

Painel D) Ações 

Amostra completa       
 

Pós-matching       

Dias desde início 4.299,162 2.854,83 <0,01 
 

Dias desde início 4.299,16 3.605,90 <0,01 

Vol Anual 21,27143 15,9702 <0,01 
 

Vol Anual 12,38543 11,7091 0,3324 

Patrimônio Líquido 198.395,90 184.495,40 <0,01 
 

Patrimônio Líquido 411.042,00 519.495,6 0,3379 

Nota: G.B. é abreviação para o grupo “grandes bancos”, e G.I. abrevia o grupo “gestoras independentes”.  Os p-

valores reportados referem-se ao teste-t de Welch de diferença de médias para grupos com variâncias diferentes 

(H0 é que as médias são iguais). 

 

Tabela 4: Estatísticas descritivas dos dados antes e depois da utilização do Propensity Score 

Matching 

Painel A) Ações 

 GB 
GI - Média pós 

Matching 

GI - Média pré 
Matching 

Diferença 
padronizada das 
medias (SMD) -

Depois 

Diferença 
padronizada das 
medias (SMD) – 

Antes 

Dias desde início 4.299 4.194 2.854 0,040 0,556 

Vol Anual 12,39 12,15 11,67 0,034 0,105 

Patrimônio Líquido 411.041,98 672.904,50 333.262,92 -0,334 0,099 

Painel B) Multimercado 

 GB 
GI - Média pós 

Matching 

GI - Média pré 
Matching 

Diferença 
padronizada das 
medias (SMD) -

Depois 

Diferença 
padronizada das 
medias (SMD) – 

Antes 

Dias desde início 3.228 3.324 2.448 -0,041 0,332 

Vol Anual 4,20 5,02 5,26 -0,139 -0,182 

Patrimônio Líquido 581.467,88 543.042,37 439.441,79 0,021 0,077 

Painel C) Renda Fixa 

 GB 
GI - Média pós 

Matching 

GI - Média pré 
Matching 

Diferença 
padronizada das 
medias (SMD) -

Depois 

Diferença 
padronizada das 
medias (SMD) – 

Antes 

Dias desde início 4.354 4.255 3.208 0,039 0,452 

Vol Anual 1,55 1,23 3,60 0,110 -0,720 

Patrimônio Líquido 4.295.127,76 2.574.236,68 544.569,86 0,131 0,285 

Painel D) Renda Fixa - Sem BB 

 GB 
GI - Média pós 

Matching 

GI - Média pré 
Matching 

Diferença 
padronizada das 
medias (SMD) -

Depois 

Diferença 
padronizada das 
medias (SMD) – 

Antes 

Dias desde início 4.369 4.452 3.208 -0,033 0,463 
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Vol Anual 1,53 1,33 3,60 0,069 -0,725 

Patrimônio Líquido 3.498.566,87 2.288.437,27 544.569,86 0,122 0,298 

Nota: G.B. é abreviação para o grupo “grandes bancos”, e G.I. abrevia o grupo “gestoras independentes”. Quanto 

menor a diferença padronizada das médias, mais parelho tende a ser os grupos de análise. 

 

4.2 RESULTADO DO MODELO DE REGRESSÃO DE DIFERENÇAS EM 

DIFERENÇAS (DID) 

A tabela 5 demonstra os resultados estatísticos das regressões. Vale ressaltar que o 

resultado é interpretado em milhões de reais. Adicionalmente, os resultados também são 

expostos por meio de inspeção visual nas figuras 1 a 4 referente da captação líquida acumulada 

no período em bilhões de reais, pré e pós matching. Os resultados, em termos estatísticos, 

sugerem que, para as classes de multimercados e renda fixa (com BB) houve uma ruptura 

positiva, por conta da COVID-19, para a captação líquida do grupo dos 5 maiores bancos 

quando comparado aos demais gestores.  

Em relação a classe de multimercados, uma das hipóteses seria de que fundos de 

investimento com maiores retornos (Alves, 2015) tenderiam a captar mais recursos (Baquero e 

Verbeek, 2005). Entretanto, em cenários de crise a migração de recursos aos grandes bancos 

tendem a ser um “retorno psicológico” de maior segurança para passar pelo momento, ou seja, 

o “flight-to-safety”. Esta hipótese é consistente com o que se infere da inspeção visual. 

Em relação à classe de renda fixa, conforme mencionado anteriormente, foram 

segregados em duas regressões com e sem Banco do Brasil. Após a implementação do matching 

houve fluxo positivo na captação líquida para os 5 maiores grandes bancos comparado aos 

demais gestores no período da pandemia do covid-19. Ao extrair o Banco do Brasil, em termos 

nominais, a captação ainda ficou positiva para os grandes bancos, contudo não mais 

significativa. Os resultados podem sugerir que os grandes bancos possuem uma maior 

capacidade de atrair recursos em períodos de crise. Ainda,  no anexo buscou-se extrair o Banco 

do Brasil e Bradesco a fim de extrair os bancos que houve maior grau de volume na captação 

líquida, seja positiva ou negativa. Dessa forma, a Caixa demonstrou bastante importância na 

captação líquida dos fundos de investimentos. Um dos possíveis motivos seria o auxílio 

emergencial pago às famílias pelo governo durante o período da pandemia. 
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Para a classe de ações os resultados demonstram que a pandemia do Covid-19 não trouxe 

efeito significante para a captação líquida para os grandes bancos. Pode-se entender que, para 

os investimentos onde haja maior nível de volatilidade ou nível de conhecimento faria com que 

os investidores tendem a preferir a especialização, ou seja, gestoras independentes. Além disso, 

o período da pandemia tenderia a ocasionar um maior fluxo migratório de investimentos para a 

classe de ações, pelo menos em sua metade do ciclo. Os possíveis fatores seriam a queda 

expressiva na taxa de juros, 4,50% a.a., no início de 2020, para 2,00% a.a. em março de 2021, 

além do próprio retorno que o principal índice da bolsa de valores (Ibovespa) avançou no 

período, saindo do seu menor patamar durante a pandemia, em março de 2020, de 63.570 pontos 

para 121.801 pontos em julho 2021. 

Figura 1: Evolução da captação líquida acumulada, pré e pós-matching – Ações 

Figura 1A: Amostra pré-matching 

 

Figura 1B: Amostra pós-matching 
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Figura 2: Evolução da captação líquida acumulada, pré e pós-matching – Multimercado 

Figura 2A: Amostra pré-matching 

 

 

 

Figura 3: Evolução da captação líquida acumulada, pré e pós-matching – Renda fixa 

Figura 3A: Amostra pré-matching 

 

Figura 2A: Amostra pós-matching 
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Figura 4: Evolução da captação líquida acumulada, pré e pós-matching – Renda fixa sem BB 

Figura 4A: Amostra pré-matching 

 

Figura 4B: Amostra pós-matching 

 

Figura 3B: Amostra pós-matching 
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Tabela 5: Resultado Regressões para todos os dados e implementação PSM 

 Painel A) Amostra completa 

 Multimercados Ações Renda Fixa 
Renda Fixa (Sem 

BB) 

Vol Anual  0,737 -194,52*** 106,47 101,517 
 -12,727 -12,92 -247,67 -240,885 

Dias desde inicio -1,25*** -0,069 -4,325*** -3,939*** 
 -0,148 -0,081 -0,75 -0,755 

Patrimônio Líquido 0,006*** 0,009** -0,0001 -0,0001 
 -0,0002 -0,0003 -0,0003 -0,0003 

Pandemia -3.858*** 3.000,05*** -5.069,32 -5.061,00 

 -712,33 -540,74 -5.304,23 -5.116,63 

TipoGestao 1.748,38** 2.481,83*** 9.701,62** 8.101,950* 

 -825,20 -480,2 -4.159,91 -4.282,24 

Pandemia:TipoGestao 5.539,52*** -1.866,95* -30.045,71*** -30.597,720*** 

 -1.666,75 -952,96 -8.203,84 -8.440,76 

Constant 4,877.421*** 3.242,10*** 17.051,30*** 15.808,200*** 
 -499,909 -319,24 -3.519,38 -3.468,00 

Observations 71.890 56.801 57.825 53.322 

R² 0,011 0,023 0,001 0,001 

Adjusted R² 0,011 0,023 0,001 0,001 

Residual Std. Error 73.012,76 41.321,02 413.704,00 398.987,20 

F Statistic 128,24*** 223,33*** 11,43*** 9,8*** 
     
 Painel B) Pós-matching (PSM) 

 Multimercados Ações Renda Fixa 
Renda Fixa (Sem 

BB) 

Vol Anual  3,756 -189,54*** 797,00 303,101 

 -33,296 21,847 -665,64 -808,374 

Dias desde inicio -1,326*** -0,125 -7,25*** -6,038*** 

 -0,194 0,129 -1,07 -1,125 

Patrimônio Líquido 0.009*** 0,006*** 0,003*** 0,001** 

 -0,0003 -0,0003 -0,001 -0,0004 

Pandemia -4.389,15*** 1.410,02 -91.977,21*** -42.378,140*** 
 -1.417,23 -1.042,54 -10.971,20 -9.380,18 

TipoGestao 435,164 653,654 -23.996,12*** -12.276,210* 
 -1.073,48 -1.413,92 -6.637,85 -6.331,62 

Pandemia:TipoGestao 4.831,71** 653,65 66.259,29*** 6.310,52 
 -2.189,32 -1.413,92 -13.427,71 -12.835,00 

Constant 5.513,49*** 4.603,75*** 53.344,95*** 42.044,21*** 
 -949,04 -695,41 -7.045,66 -6.842,91 

Observations 31.442 29.230 35.866 36.419 
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R² 0,024 0,015 0,004 0,002 

Adjusted R² 0,024 0,015 0,004 0,002 

Residual Std. Error 81.425,57 51.449,01  514.813,10 522.413,10  

F Statistic 127,16*** 73,85*** 22,93*** 11,55***  

     

Nota: Esta tabela reporta os resultados do modelo de regressão de diferenças em diferenças para cada categoria 

(Multimercado, Ações, Renda Fixa, e Renda Fixa sem BB). No painel A, são reportados os resultados sem o uso 

do procedimento de matching. No painel B, são reportados os resultados das regressões com uso dos pesos obtidos 

no propensity score matching. Abaixo do coeficiente estimado da respectiva variável, é reportado o erro padrão 

da estimativa. ***, ** e * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10% de significância, respectivamente. O 

coeficiente de interesse é o da variável Pandemia:TipoGestao, que representa a interação entre as variáveis binárias 

de tratamento (TipoGestao = 1 se a gestão do fundo pertence a um grande banco, zero caso contrário) e de 

pandemia de COVID-19 (Pandemia = 1 a partir de janeiro de 2020, e 0 no período anterior). 

 

4.3 DISCUSSÃO E IMPLICAÇÕES DOS RESULTADOS 

Os resultados aqui encontrados indicam que, após controlar para características 

observáveis que podem afetar diretamente a captação líquida (idade, patrimônio líquido e 

volatilidade), a pandemia provocou uma mudança na dinâmica de captação líquida de fundos 

de investimentos pertencentes às classes multimercado e renda fixa, mas não de ações. 

Especificamente, a evidência empírica deste trabalho sugere que, seguido da pandemia, houve 

uma maior captação de fundos pertencentes aos grandes bancos relativos a fundos semelhantes 

de gestoras independentes, nas duas classes acima referidas. Como o efeito do tipo de gestão é, 

ex-ante, ambíguo (isto é, há efeitos positivos e negativos, sendo que o efeito líquido não é 

determinado), a avaliação empírica se torna fundamental para entender como o fluxo de 

recursos de fundos de investimentos se dá em um período de turbulência nos mercados 

financeiros, relativo a um período anterior de maior estabilidade.  

As implicações dos resultados deste trabalho são diretas para investidores e para 

reguladores, que podem utilizar as projeções aqui realizadas para ações concretas: do ponto de 

vista de investidores, para delinear estratégias de investimento, no que pese a escolha da 

alocação em relação ao tipo de gestão, afiliada à grandes bancos ou gestores independentes. 

Normalmente a análise é feita por medidas como retorno médio, volatilidade, patrimônio do 

fundo, idade, ou até mesmo a indicação de um conhecido. Dessa forma, pesar o tipo de gestão 

gera mais robustez na alocação de recursos, principalmente em períodos de crise, como da 

covid-19; do ponto de vista de reguladores, para desenhar ações de estabilização no fluxo de 

investimentos em períodos de estresse de mercado e medidas de incentivo à desconcentração 

da indústria de fundos de investimentos no Brasil. Este último ponto, aliás, é de suma 
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importância porque os resultados desta pesquisa sugerem que o efeito da pandemia de COVID-

19 acentuou a concentração na indústria de fundos no Brasil, em especial nas classes de 

multimercado e, em menor grau, de renda fixa. 

Além disso, é importante analisar a significância econômica dos resultados encontrados. 

Utilizando a base dos dados no pós-matching buscou-se relacionar a representatividade do 

resultado em relação ao patrimônio líquido (PL) da classe pelo tipo de gestão para os resultados 

estatisticamente significantes. O resultado da diferença das diferenças encontrado para a classe 

de multimercados, positivo em R$ 4,8 bilhões, representa um acréscimo de 5,32 p.p. sobre o 

PL dos fundos dessa classe geridos por grandes bancos (ou seja, o resultado não é só 

estatisticamente significante, mas economicamente também). Esta mesma análise para a outra 

categoria em que o modelo com o uso do matching indicou significância estatística foi renda 

fixa, onde o impacto relativo ao PL da classe é de +2,38 p.p. De toda forma, para as regressões 

utilizadas e resultados dispostos no painel B da tabela 4, a significância econômica dos 

resultados remetem que em períodos de turbulência grandes bancos podem ser capazes de atrair 

mais recursos em fundos de investimentos, onde a segurança institucional de uma grande 

instituição se sobressai a variáveis como rentabilidade no tipo de gestão, inferindo ser um 

atributo mais valorizado. 

Finalmente, os resultados desta pesquisa podem prover evidências de que o investidor 

médio não realiza realocações de investimentos significativas e prefere manter seus recursos 

em um grande banco. Ainda, os resultados encontrados também podem ser relacionados com 

ao elevado market share de fundos de investimentos ligados aos grandes bancos: o choque 

ocasionado pela pandemia de COVID-19 tornou o saldo de captação líquida favorável aos 

grandes bancos relativo aos seus pares de gestão independente, o que tende a aumentar a já 

elevada concentração na indústria de fundos no Brasil. 
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o impacto do tipo de gestão sobre a captação líquida 

no pós menos pré pandemia, de forma a investigar se houve mudança na dinâmica de captação 

líquida a partir do choque causado pela pandemia. Os grupos utilizados, Grande Banco e Não-

Grande Banco, possuem características incondicionais que fazem a gestão de seus portfólios, 

nesse caso os fundos de investimentos, serem diferentes entre si, mesmo que a seleção seja 

realizada por classe ANBIMA. 

Com base na metodologia de propensity score matching (PSM), foi possível realizar 

uma reestruturação das bases com a intenção de diminuir a heterogeneidade em características 

observáveis sistematicamente relacionadas à captação líquida (idade, patrimônio líquido e 

volatilidade). Tal metodologia mitiga preocupações de que o resultado da análise empírica 

reflita a influência de outras variáveis, que não o tipo de gestão, sobre a captação líquida. 

Mostra-se que as amostras Grande Banco e Não-Grande Banco, condicionais ao PSM, são 

menos heterogêneas em termos de tamanho, idade, e volatilidade dos fundos – portanto, uma 

vez que tais fatores são controlados, espera-se uma estimação mais precisa do efeito parcial do 

tipo de gestão sobre a captação líquida. Através do teste de diferenças de média de Welch foi 

possível notar melhoras significativas no balanceamento das amostras após a implementação 

do PSM em todas as classes. 

Os resultados sugerem que para as classes multimercado e renda fixa (com BB) houve 

um fluxo positivo em termos de captação líquida na ruptura da pandemia do COVID-19 para 

os cinco maiores bancos em comparação à gestão independente, enquanto para a classe de ações 

e renda fixa (sem BB) não se mostraram significativas. 

Em termos de contribuições, a pesquisa explora a utilização da metodologia de matching 

para o tema de fundos de investimentos, e mais específico, em seu tipo de gestão. Além disso, 

busca avaliar em cenários turbulentos, como da pandemia, como a dinâmica do tipo de gestão 

influencia na captação líquida de recursos. 

Em termos de limitações, a metodologia utilizada para o passo intermediário de 

matching foi limitada à Nearest Neighbor Matching. Além de possuir outros algoritmos para 

realizar o mesmo racional, a sua utilização melhora a comparabilidade das bases em detrimento 

da diminuição de fundos de investimentos utilizados para análise. Para a classe de renda fixa, 

através da inspeção visual das figuras 3A, 3B, 4A e 4B, não foi constatado uma tendencia 
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paralela clara, anterior a dinâmica do COVID-19, entre os dois grupos. Dessa forma, a 

inferência causal é deficitária e pode contribuir para demais trabalhos evoluíram no tema. 
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ANEXO 

 

 

 

Distribuição acumulativa dos dados antes e depois do matching – Ações 

Distribuição acumulativa dos dados antes e depois do matching – Renda Fixa 
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Distribuição acumulativa dos dados antes e depois do matching - Multimercados 

Distribuição acumulativa dos dados antes e depois do matching – Renda Fixa sem BB 
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Distribuição acumulativa conforme aumento dos valores dos dados antes e depois do 

matching – Ações 

Distribuição acumulativa conforme aumento dos valores dos dados antes e depois 

do matching – Renda Fixa 
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Distribuição acumulativa conforme aumento dos valores dos dados antes e depois do 

matching - Multimercados 

Distribuição acumulativa conforme aumento dos valores dos dados antes e depois do 

matching – Renda Fixa sem BB 
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Distribuição acumulativa por gráfico de densidade - Ações 

 

Distribuição acumulativa por gráfico de densidade - Multimercados 
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Distribuição acumulativa por gráfico de densidade – Renda Fixa 

 

 

Distribuição acumulativa por gráfico de densidade – Renda Fixa (sem Banco do Brasil) 
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Evolução captação líquida acumulada após a implementação do PSM por gestão Grandes 

Bancos – Renda Fixa 

Evolução captação líquida acumulada após a implementação do PSM por gestão Grandes 

Bancos – Renda Fixa exceto Bradesco e Banco do Brasil 

 


