
 

FLUXOS DE CAIXA E DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 

AÇÕES: UMA ANÁLISE DA HABILIDADE DE MARKET TIMING DOS 

INVESTIDORES NO BRASIL 

 

Rebeca Cordeiro da Cunha Araújo 

Doutora em Administração 

Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

Campus João Pessoa – Av. Primeiro de Maio, 720 – Jaguaribe 

 CEP: 58015-430 - João Pessoa/PB.  

E-mail: rebecacordeiro1@gmail.com. 

 

Márcio André Veras Machado 
Doutor em Administração 

Professor dos Programas de Pós-Graduação em Administração (PPGA) e em Ciências 

Contábeis (PPGCC) da Universidade Federal da Paraíba 
Cidade Universitária - Campus I. Castelo Branco, CEP: 58059-900 - João Pessoa/PB. 

E-mail: mavmachado@hotmail.com. 
 

 

RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo analisar como a habilidade de market timing (HMT) 

influencia o desempenho de investidores de fundos de ações brasileiros. Para tanto, foi 

mensurado o desempenho dos investidores de fundos de ações brasileiros, com base nos 

fluxos de caixa acumulados, ao longo do período de análise, de 01 de janeiro de 2010 a 30 de 

setembro de 2015. Adicionalmente, foi quantificada a HMT dos investidores, com base na 

diferença entre o desempenho dos gestores e o desempenho dos investidores dos fundos. 

Adicionalmente, foi analisada a relação entre a HMT e a qualidade dos fundos selecionados 

pelos investidores, com base no retorno ajustado ao risco, determinado pelos modelos de três 

e quatro fatores. Os resultados da primeira etapa da análise indicam que, em média, os 

investidores dos fundos de ações brasileiros comprometem sua rentabilidade devido ao 

momento em que realizam a entrada e a saída de caixa nos fundos. Esse resultado também foi 

observado nos fundos das classes específicas Valor/Crescimento, Small Caps e Livre. 

Entretanto, para as demais classes de fundos, verificou-se que, em média, as decisões 

relacionadas aos fluxos de caixa fizeram com que os investidores obtivessem desempenho 

superior àquele auferido pelos fundos. Os resultados da segunda etapa da análise indicam que 

há relação positiva e estatisticamente significativa entre o desempenho ajustado ao risco e a 

HMT. Utilizando-se os dois modelos de fatores de risco, verificou-se que os fundos 

classificados nos decis de melhor desempenho apresentaram HMT positiva, sugerindo que, 

quanto melhor o desempenho do fundo, mais os investidores são penalizados por suas 

decisões de market timing.  

 

Palavras-chave: Desempenho; Fundos de Investimento; Habilidade de Market Timing.  
 

Área Temática: Mercado Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC). 

1 INTRODUÇÃO 

A administração profissional de fundos mútuos de investimento pode incluir duas 

habilidades específicas: a de seleção de ativos – stock selection – e a de antecipação dos 

movimentos do mercado – market timing. A habilidade de seleção de ativos envolve o esforço 
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e a capacidade de previsão microeconômica de movimentos de preços de ativos individuais 

relativamente às ações em geral, enquanto a antecipação do movimento de mercado envolve a 

capacidade de previsão macroeconômica dos movimentos de preços do mercado de ações, em 

relação ao ativo livre de risco (Jensen, 1968). 

Os investidores podem melhorar os seus retornos ao selecionar fundos com 

desempenho superior, ao promover entradas de caixa para o fundo no momento certo ou 

ambos (Friesen & Sapp, 2007). Verifica-se, na literatura, diversas hipóteses acerca da seleção 

de fundos de investimento promissores, tais como o efeito smart money, isto é, a habilidade 

de selecionar fundos com desempenho superior no futuro (Gruber, 1996; Zheng, 1999); ou o 

efeito dumb money, em que decisões equivocadas em relação à seleção dos fundos tendem a 

custar caro no longo prazo (Frazzini & Lamont, 2008).  

Ao mesmo tempo, a importância do market timing em fundos de investimento também 

tem sido abordada, tendo em vista que, embora a seleção dos fundos possa ser adequada, o 

momento de aplicar ou resgatar recursos é determinante para o retorno obtido pelos 

investidores. Nesse sentido, o desempenho recebido pelos investidores não depende apenas 

das decisões tomadas pelos gestores de carteira, mas também das decisões tomadas por eles 

próprios, sobretudo quanto ao momento em que estes aplicam e resgatam seus recursos. 

Evidências empíricas (Ippolito, 1992; Chevalier & Ellison, 1997; Sirri & Tufano, 1998; Fant 

& O’neal, 2000; Deaves, 2004; Berk & Green, 2004; Barber, Huang & Odean, 2005, 2015; 

Friesen & Sapp, 2007, Hou, 2012; Simutin, 2013) comprovam que as decisões relacionadas a 

fluxos de caixa, tomadas pelos investidores de fundos, impactam significativamente seus 

investimentos, e que, embora os fundos possam proporcionar desempenhos satisfatórios, eles 

podem não ser beneficiados, ao aplicarem dinheiro tardiamente, ou resgatá-lo 

precipitadamente.  

O fundamento teórico dessas evidências é o Return-chasing behavior (RCB), que diz 

respeito à prática dos investidores de “perseguirem” ativos que apresentaram retornos 

superiores no passado e “fugirem” daqueles que apresentaram retornos inferiores. Esse 

comportamento pode ocorrer em ativos individuais ou fundos, assim como por meio de 

estratégias de momento, ao comprar ações ou cotas de recentes ganhadores e vender as de 

recentes perdedores (Fong, 2014). Em outras palavras, o RCB caracteriza-se pela compra de 

novas cotas, quando os retornos passados são altos, e sua respectiva venda, quando ocorre o 

contrário. Diversas evidências acerca desse tema vêm sendo discutidas, tanto na literatura de 

Finanças, quanto pelos mercados financeiros. 

O estudo de Friesen e Sapp (2007) evidenciou que investidores reativos à performance 

de curto prazo, nas aplicações e resgates, obtiveram retornos inferiores de 1,56% ao ano, em 

relação aos que mantiveram investimentos no longo prazo. A razão desse baixo 

aproveitamento está relacionada ao fato de o investidor sempre reagir à performance recente 

dos fundos. Desempenhos recentes insatisfatórios motivam saques com eventual realização de 

perdas, impossibilitando o aproveitamento de qualquer recuperação das cotas em períodos 

subsequentes. Segundo os autores, esse comportamento refere-se ao RCB.  

Evidências provenientes do mercado também comprovam que o comportamento 

reativo dos investidores, no curto prazo, ocasiona perdas financeiras consideráveis. Em coluna 

publicada no The Wall Street Journal, intitulada “como os investidores deixam bilhões na 

mesa”, Zweig (2013) retrata o comportamento dos investidores americanos de hedge funds, 

que, usualmente, buscam superar retornos em seus investimentos em períodos de alta do 

mercado e evitam retornos negativos em períodos de baixa. Isso os leva a obter retornos 

inferiores àqueles auferidos por investidores que mantêm posições de longo prazo nos fundos.  

Ainda segundo o autor, esse caso não é exceção, mas a regra. Muitas vezes, os 

investidores obtêm retornos mais baixos do que os seus investimentos podem proporcionar, 



 

fato que é impulsionado em parte pela aritmética e em parte pela natureza humana. Os 

retornos reportados por um fundo supõem a estratégia “buy and hold”, isto é, que o investidor 

comprou cotas no início de um determinado período e levou o investimento até o fim, sem 

adicionar ou subtrair todo o dinheiro. Essa é a melhor maneira de medir a habilidade dos 

gestores do fundo, que, geralmente, não controlam quando os investidores irão colocar 

dinheiro ou retirá-lo (Zweig, 2013). 

Consideradas as devidas proporções e particularidades de contexto, os investidores 

brasileiros se assemelham bastante a esse perfil. É importante considerar que o mercado 

brasileiro de fundos difere muito dos chamados hedge funds globais, tanto no que se refere ao 

nível de risco (mais baixo, em média), quanto na diversidade de mercados em que atua. 

Adicionalmente, o histórico de altas taxas de juros no Brasil, associado à liquidez diária dos 

investimentos, acentuou esse comportamento mais reativo. Percebe-se que os líderes dos 

rankings de rentabilidade acabam sendo os líderes de captação nos períodos seguintes, e o 

inverso também é verdadeiro. A tolerância do investidor para períodos de desempenho ruim 

também parece ser muito baixa. Quanto menor o prazo de análise, maior a tendência de um 

comportamento mais reativo pelo investidor. Perdas e ganhos de curto prazo motivam 

entradas e saídas dos fundos (Penteado & Catinella, 2013). 

Nesse sentido, surge o interesse de estudar a perspectiva do market timing em fundos 

de investimento em ações no Brasil, sob o argumento de que, embora os investidores de 

fundos de ações brasileiros possam selecionar adequadamente aqueles em que irão investir, 

eles incorrem em perdas financeiras, devido ao momento em que realizam fluxos de entrada e 

saída de caixa em seus investimentos, fato que é justificado pelo RCB, isto é, o 

comportamento de perseguir o retorno de curto prazo dos fundos. Assim, o objetivo deste 

artigo é analisar como a habilidade de market timing influencia o desempenho de investidores 

de fundos de ações brasileiros.  

Para isso, será analisada uma medida de desempenho individual dos investidores de 

fundos de ações brasileiros, mensurada por meio dos fluxos de caixa acumulados, ao longo do 

período de análise. Em seguida, será mensurada a habilidade de market timing dos 

investidores, com base na diferença entre o desempenho dos gestores e o desempenho dos 

investidores dos fundos. Por fim, será verificada a relação entre a habilidade de market timing 

e a qualidade dos fundos selecionados pelos investidores, com base no retorno ajustado ao 

risco, determinado pelos modelos de três (Fama & French, 1993) e quatro fatores (Carhart, 

1997). 

Nessa abordagem, reside a inovação conceitual da proposta, que possibilitou a 

quantificação dos possíveis ganhos ou perdas auferidos pelos investidores, em comparação ao 

desempenho proporcionado pelos fundos. Considera-se que a análise do market timing e do 

RCB por meio dos fluxos de caixa dos fundos é uma abordagem confiável e não está 

suscetível a problemas de escalas de mensuração, como o caso de pesquisas comportamentais 

realizadas diretamente com os investidores.  

Esse artigo está dividido em cinco seções, incluindo a presente introdução. A seção 2 

compreende o referencial teórico e evidências empíricas. A seção 3 apresenta os 

procedimentos metodológicos a serem utilizados para o alcance dos objetivos previamente 

estabelecidos. A seção 4 apresenta os resultados obtidos na pesquisa empírica. A seção 5 

apresenta as considerações finais. Por fim, são apresentadas as referências. 

 

2 FLUXOS DE CAIXA E O DESEMPENHO DE INVESTIDORES INDIVIDUAIS 

Nas duas últimas décadas, muito tem sido investigado sobre a relação entre fluxos de 

caixa e desempenho de fundos de investimento. De um lado, verifica-se uma relação positiva 

e significativa entre o desempenho passado dos fundos e as entradas de caixa em períodos 



 

imediatamente posteriores. Por outro lado, os fluxos de caixa líquidos apresentam relação 

negativa com o desempenho posterior de longo prazo. Nesse sentido, há evidências de que a 

persistência do desempenho dos fundos não é consistente, mesmo assim os investidores 

utilizam sistematicamente essa informação para sua tomada de decisão em investimentos. As 

evidências empíricas são vastas e uma lista abrangente incluiria cerca de 100 estudos nesse 

campo de pesquisa (Ber & Ruenzi, 2006). Nesta seção, serão abordados os principais estudos, 

cujas contribuições foram significativas para a realização da presente pesquisa.  

Friesen e Sapp (2007) consideram que a HMT dos investidores direciona suas decisões 

relacionadas a fluxos de caixa, o que, por sua vez, impacta o desempenho obtido por eles. Os 

autores utilizaram fluxos de caixa individuais de fundos de ações norte-americanos, no 

período de 1991 a 2004. Os resultados indicaram uma lacuna de performance, em que o 

desempenho dos investidores é, em média, inferior ao desempenho dos fundos, em 1,56% ao 

ano. Esse resultado ocorre tanto em fundos de gestão ativa, quanto em fundos indexados, e é 

ainda mais significativo em fundos com alto retorno ajustado ao risco e que cobram taxas de 

carregamento. O principal argumento dos autores é que problemas relacionados à HMT dos 

investidores prejudicam, financeiramente, o desempenho proporcionado pelos fundos. Dessa 

forma, mesmo os investidores que selecionam os melhores fundos podem comprometer sua 

rentabilidade, em função das decisões relacionadas a fluxos de caixa.  

Utilizando abordagem similar a Friesen e Sapp (2007), Hou (2012) investigou a 

persistência de desempenho de fundos de investimento e a habilidade de market timing dos 

investidores, com base em fluxos de caixa no nível individual. Para isso, utilizou-se uma 

amostra de 200 fundos do mercado de Taiwan, no período de 1996 a 2009. A HMT foi 

mensurada com base numa lacuna de performance entre os retornos mensais ponderados pelo 

valor e os retornos mensais geométricos dos fundos. Os resultados evidenciaram que os 

fundos que obtiveram melhor (pior) desempenho no ano anterior tendem a se desempenhar 

bem (mal) no ano seguinte, e que a HMT dos investidores se relaciona negativamente ao 

desempenho dos fundos. As evidências de Hou (2012) sugerem que os investidores dos 

fundos analisados são avessos ao risco e demonstram perseguir os retornos daqueles com 

melhor desempenho.  

Tanto o estudo de Friesen e Sapp (2007), quanto o de Hou (2012) proporcionam 

importantes contribuições metodológicas, no sentido em que utilizam medidas baseadas em 

fluxos de caixa para a mensuração do desempenho dos fundos e, posteriormente, para a 

mensuração da HMT dos investidores. Em ambos estudos, o retorno dos fundos é calculado 

geometricamente (retorno ponderado pelo tempo), e o retorno dos investidores é calculado por 

meio do retorno ponderado pelo valor, isto é, pela taxa interna de retorno (TIR), que iguala o 

patrimônio líquido do fundo, no início do período, mais os fluxos de caixa intermediários, ao 

patrimônio líquido no final do referido período. Por fim, a lacuna de performance que 

corresponde à HMT é obtida pela diferença entre o retorno ponderado pelo tempo e retorno 

ponderado pelo valor.  

O Quadro 1 apresenta um resumo dos principais estudos empíricos sobre fluxos de 

caixa e desempenho de fundos de investimento, em âmbito internacional e no Brasil. 

 



 

Quadro 1 – Resumo dos Principais Estudos sobre Fluxo de Caixa e Desempenho de Fundos de 

Investimento 

Evidências 
País Período Principais Contribuições 

Empíricas 

Ippolito (1992) EUA 1965 a 1984 
Proposição de um modelo de resposta 

racional do consumidor. 

Chevalier e Ellison (1997) EUA 1982 a 1992 

Conflitos de agência entre investidores e 

gestores dos fundos, na busca por fluxos de 

caixa. 

Sirri e Tufano (1998) EUA 1971 a 1990 

Influência da estrutura de custos e 

publicidade para os fluxos de caixa dos 

fundos 

Fant e O’neal (2000) EUA 1978 a 1997 
Proposição de medida da elasticidade dos 

fluxos de caixa agregados. 

Deaves (2004) Canadá 1988 a 1998 
A estratégia de perseguição de retornos 

mostrou-se viável no mercado canadense. 

Berk e Green (2004) EUA   
Proposição de modelo de gestão ativa de 

carteiras e fluxos de caixa de fundos. 

Barber et al. (2005) EUA 1970 a 1999 

Relação entre os fluxos de caixa e 

desempenho, sob a ótica dos custos de 

transação e publicidade. 

Ber e Ruenzi (2006) Alemanha 1990 a 2003 

Análise da confiabilidade das medidas 

sintéticas de mensuração dos fluxos de caixa 

e confirmação de sua representatividade em 

relação aos fluxos reais. 

Friesen e Sapp (2007) EUA 1991 a 2004 

Utilização das medidas de fluxo de caixa 

para a mensuração da HMT dos 

investidores. Identificação de lacuna de 

performance do desempenho dos 

investidores em relação ao dos fundos. 

Johnston, Hatem e Carnes, 

(2010) 
EUA 1990 a 2005 

Testes de confiabilidade e adequação dessas 

medidas baseadas em fluxos de caixa, para a 

mensuração do desempenho dos fundos e da 

HMT. 

Hou (2012) Taiwan 1996 a 2009 

Confirmação das evidências de Friesen e 

Sapp (2007) e identificação de 

determinantes da HMT no mercado de 

Taiwan. 

Simutin (2013) EUA 1992 a 2009 
Contribuição do volume de fluxos de caixa 

para a melhoria da gestão dos fundos. 

Barber et al. (2015) EUA 1996 a 2012 

Análise da sensibilidade dos fluxos de caixa 

aos alfas calculados por modelos de risco 

concorrentes: CAPM, 3 e 4 fatores. 

Sanvicente (2002) Brasil 1999 a 2001 

Dependência entre a captação de recursos 

nos fundos de ações e o desempenho do 

IBOVESPA, mas esse conhecimento não 

ajuda a prever o desempenho futuro dos 

fundos. 

Rosquete e Figueiredo (2015) Brasil 2005 a 2014 

Fatores macroeconômicos como risco país e 

volatilidade do Índice Brasil (IBrX) 

influenciam a captação líquida em fundos de 

investimento, no período anterior a 2008. 

Berggrun e Lizarzaburu (2015) Brasil 2001 a 2012 Efeito “smart money” em fundos menores. 

 



 

3 METODOLOGIA  

3.1 Dados 

A população foi composta por todos os fundos de investimento em ações brasileiros, 

durante o período de 01 de janeiro de 2010 a 30 de setembro de 2015. Foi escolhido o período 

a partir de 2010, pois caso tivesse sido escolhido um período anterior, muitos fundos seriam 

excluídos da amostra, devido ao fato de as medidas de retorno utilizadas requererem que os 

fundos selecionados apresentassem todas as observações válidas. Adicionalmente, em 1º de 

outubro de 2015, entrou em vigor a nova classificação dos fundos de investimento da 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). 

Foram excluídos da amostra os fundos que não apresentaram todas as observações mensais de 

retorno e de patrimônio líquido válidas, ao longo do período de análise, tendo em vista o 

cálculo da medida de desempenho dos investidores baseada em fluxos de caixa; e os fundos 

específicos das classes fechado e FMP – FGTS, uma vez que os modelos de fatores de risco, 

utilizados da segunda etapa da análise, são inapropriados para esse tipo de fundo.  

Para a estimação dos fatores de risco, na segunda etapa da análise, foram selecionadas, 

inicialmente, todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo 

(BM&FBOVESPA), durante o período de análise. Foram excluídas da amostra as empresas: 

(1) financeiras, pois seu grau de endividamento pode distorcer o índice book-to-market (B/M) 

e não possui o mesmo significado do alto grau de endividamento de empresas financeiras 

(Fama & French, 1992); (2) que não apresentaram cotações mensais consecutivas por 24 

meses, sendo 12 meses anteriores à data de formação das carteiras e 12 meses posteriores, 

para o cálculo do fator momento e do retorno das ações, respectivamente; (3) que não 

possuíam valor de mercado em 30 de junho e na última data de negociação de cada ano, para 

o cálculo do fator tamanho; (4) que não apresentaram patrimônio líquido na última data de 

negociação do ano, para a obtenção do fator B/M. Todos os dados necessários para esta 

pesquisa foram extraídos do banco de dados da Economatica. 

 

3.2 Mensuração da Habilidade de Market Timing dos Investidores 

Nesta seção, são apresentados os procedimentos para mensuração da HMT dos 

investidores de fundos de ações brasileiros. Para tanto, foram calculados, previamente, o 

retorno mensal correspondente à gestão dos fundos e o retorno mensal correspondente às 

decisões de fluxos de caixa dos investidores.  

O retorno mensal bruto de cada fundo foi calculado por meio da Equação 1: 

                                     (1)  

Em que:  = Retorno do fundo j no mês t; = Cota do fundo j no fechamento do 

mês t; = Cota do fundo j no fechamento do mês t – 1. 

O retorno ponderado pelo tempo, ou retorno geométrico, corresponde ao retorno 

obtido pelos investidores do fundo que seguirem uma estratégia de “buy and hold”. Esse 

retorno representa uma medida do desempenho da gestão de cada fundo, e foi calculado 

conforme a Equação 2: 

                        (2) 

Em que:  = retorno ponderado pelo tempo do fundo j;  = retorno do fundo j no 

mês t. 

Os retornos geométricos são medidas apropriadas do desempenho passado do gestor 

do fundo, além de mensurarem o índice de riqueza, isto é, o retorno médio para cada real 

investido durante o período de análise (Friesen & Sapp, 2007; Hou, 2012). A média aritmética 



 

proporciona uma estimativa neutra da taxa de retorno esperada. Os profissionais da área de 

investimentos também denominam o retorno geométrico de retorno médio ponderado pelo 

tempo, para enfatizar que cada retorno passado recebe peso igual no processo de cálculo da 

média (Johnston et al., 2010). 

O retorno mensal dos investidores foi calculado por uma medida que pondera o valor 

investido em cada ponto de tempo, capturando, portanto, o retorno médio obtido pelos 

investidores dos fundos. Essa medida (Equação 3) foi calculada para cada fundo j, e é definida 

como a taxa interna de retorno (TIR), em que o valor acumulado do patrimônio inicial, mais o 

valor acumulado dos fluxos de caixa líquidos, equivale ao patrimônio do fundo no final do 

período de análise (Friesen & Sapp, 2007; Hou, 2012), ou seja: 

                    (3) 

                                                         (4) 

Em que:  = retorno ponderado pelo valor do fundo j, durante todo o período de 

análise; = patrimônio do fundo j no primeiro mês do intervalo de análise; = 

patrimônio do fundo j no último mês do intervalo de análise;  = fluxo de caixa mensal 

para o fundo j, no mês t; = patrimônio do fundo j no final do mês t - 1; = 

patrimônio do fundo j no final do mês t. 

A TIR encontrada é a taxa de desconto que iguala o valor presente dos fluxos de 

entrada ao valor presente dos fluxos de saída. O valor inicial da carteira e quaisquer 

contribuições ao fundo são vistas como entradas. Da mesma maneira, o valor terminal da 

carteira e quaisquer retiradas do fundo são tidas como saídas. Assim, a TIR fornece o retorno 

real obtido pelo investimento inicial e quaisquer contribuições líquidas realizadas durante o 

período (Johnston et al., 2010). Considera-se o pressuposto de que todos os fluxos de caixa 

ocorrem discretamente, ao final de cada mês (Friesen & Sapp, 2007; Hou, 2012). 

Adicionalmente, assume-se que os investidores de fundos incorporados transferirão seu 

dinheiro e continuarão a obter retornos no fundo sobrevivente (Gruber, 1996).  

Tendo em vista que o retorno médio dos investidores dos fundos (Equação 3) é uma 

taxa interna de retorno, ele está suscetível ao problema de múltiplas soluções, quando os 

fluxos de caixa mensais dos fundos mudarem de sinal mais de uma vez. Considerando as 

várias inversões de sinal ocorridas nos fluxos de caixa dos fundos, ao longo do período de 

análise, foi necessário obter as possíveis taxas internas de retornos, para cada fundo analisado. 

Seguindo-se o mesmo procedimento descrito por Friesen e Sapp (2007), as soluções foram 

obtidas via programação computacional. Haja vista que a taxa interna de retorno é aquela que 

faz com que o Valor Presente Líquido (VPL) seja igual a zero, para cada fundo, foram 

calculadas as possíveis taxas que satisfizessem essa igualdade, considerando-se o intervalo de 

-500% a 500%. Em seguida, foram selecionados para análise apenas os fundos que 

apresentaram uma raiz real superior a – 100% e inferior a 200% (Friesen & Sapp, 2007). Esse 

procedimento garante que os retornos selecionados possuem tanto interpretação matemática 

quanto econômica, além de não interferirem nos sinais dos fluxos de caixa com expoente 

ímpar (Laponni, 2007).  

Finalmente, a medida de habilidade de market timing dos investidores do fundo j 

refere-se a uma lacuna de performance, isto é, será obtida a diferença entre o retorno mensal 

obtido pelo fundo (Equação 2) e o retorno mensal obtido pelos investidores (Equação 3), 

conforme Equação 5: 

                                     (5) 



 

Em que:  = medida da habilidade de market timing dos investidores do fundo j; 

= retorno mensal obtido pelo gestor do fundo j (Equação 2); = retorno mensal obtido 

pelos investidores do fundo j (Equação 3). 

É importante destacar que a medida de desempenho dos fundos foi calculada de 

maneira contínua ( , ao passo que a medida de desempenho individual dos investidores foi 

calculada de maneira discreta ( ). Embora haja diferenças nas propriedades dos retornos 

contínuos e discretos, acredita-se que os possíveis vieses existentes na mensuração da variável 

 não comprometam, em sentido econômico, a análise proposta nesse trabalho (Morettin, 

2011). 

 

3.3 Relação entre a Habilidade de Market Timing e a Qualidade dos Fundos Selecionados 

pelos Investidores 

Para se realizar uma comparação significativa do retorno, é necessário ajustá-lo ao 

risco. Nesta etapa da pesquisa, foi realizada a análise, em corte transversal, da HMT, 

considerando o desempenho ajustado ao risco dos fundos que compõem a amostra. O 

desempenho dos fundos foi calculado por meio de dois modelos de fatores de risco 

comumente utilizados na literatura: o modelo de três fatores de Fama e French (1993) e o 

modelo de quatro fatores de Carhart (1997). Optou-se pela utilização desses modelos uma vez 

que, no Brasil, há evidências de que os fatores de risco melhoram a capacidade explicativa do 

desempenho de fundos de investimento, sendo superiores, portanto, ao CAPM (Matos & 

Rocha, 2009).  

O modelo de três fatores (Fama & French, 1993) é definido como:  

                              (6) 

Em que:  = retorno em excesso do fundo j no período t; 

 = prêmio pelo fator mercado no período t; = prêmio pelo fator 

tamanho no período t; = prêmio pelo fator B/M no período t.  = resíduo do modelo 

referente ao fundo j no período t. 

O retorno mensal em excesso dos fundos ( foi obtido pela diferença entre o retorno 

do fundo j (calculado por meio da Equação 1) e a taxa do CDI. O fator mercado 

( foi obtido a partir da diferença entre o retorno do Índice da Bolsa de Valores de 

São Paulo (IBOVESPA), utilizado como proxy para a carteira de mercado, e a taxa do CDI, 

utilizada como proxy da taxa livre de risco no mercado brasileiro. Tanto o retorno em excesso 

dos fundos, quanto o fator mercado foram deflacionados pela variação do Índice de Preço ao 

Consumidor Amplo (IPCA). 

Juntamente com o fator mercado, os fatores tamanho e B/M constituem o modelo de 

três fatores de Fama e French (1993). O prêmio pelo fator tamanho (  representa o 

retorno das carteiras formadas pela diferença entre empresas de baixo e alto valor de mercado. 

O prêmio pelo fator B/M ( ) representa o retorno das carteiras formadas pela diferença 

entre empresas de alto e baixo índice book-to-market (razão entre o valor patrimonial e o 

valor de mercado). 

O modelo de quatro fatores (Carhart, 1997) é definido como: 

   (7) 



 

Em que:  = retorno em excesso do fundo j no período t;  = prêmio pelo 

fator mercado no período t; = prêmio pelo fator tamanho no período t; = prêmio 

pelo fator B/M no período t;  = prêmio pelo fator momento no período t;  = resíduo 

do modelo referente ao fundo j no período t. 

Além dos três fatores do modelo de Fama e French (1993), o modelo de quatro fatores 

acrescenta o prêmio pelo fator momento ( , que representa o retorno das carteiras 

formadas pela diferença entre as empresas vencedoras e as perdedoras, considerando o retorno 

dos onze meses anteriores ao respectivo mês de referência.  

Os fatores de risco foram obtidos de acordo com a proposta original dos autores, com 

a utilização de dados do mercado de ações. Posteriormente, os dois modelos de fatores de 

risco foram utilizados para a mensuração do desempenho de cada fundo, o qual foi obtido por 

meio do coeficiente alfa, considerando-se como variável dependente os retornos dos fundos, 

disponíveis durante o período de análise. Esse procedimento de estimação é o mesmo de 

Friesen e Sapp (2007) e Hou (2012), e foi testado, no Brasil, por Matos e Rocha (2009). 
 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Estatísticas Descritivas 

Conforme procedimentos descritos na seção 3.1, nesta pesquisa, foi analisada uma 

amostra de 570 fundos, que corresponde a 32% da população (Tabela 1). Os fundos estão 

classificados conforme a Nova Classificação de Fundos da ANBIMA (2015). 
Tabela 1 – População e Amostra de Fundos de Ações Analisados 

Nova Classificação de Fundos da ANBIMA 
População Amostra 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Ações 

Indexados Índices 62 28 

Ativos 

Valor/Crescimento 123 48 

Dividendos 100 28 

Small Caps 47 23 

Índice Ativo 280 140 

Setoriais 46 30 

Sustentabilidade/Governança 31 24 

Livre 1048 244 

Inv. No Exterior Investimento no Exterior 53 5 

    Total de Fundos de Ações Brasileiros 1790 570 

    Amostra de Fundos Analisados 32%   

 

Na Tabela 2, encontram-se as estatísticas descritivas referentes aos 570 fundos de 

investimento em ações que compõem a amostra analisada.  

Com relação ao valor da cota mensal, que representa a fração do patrimônio líquido 

para cada cotista do fundo, verifica-se que a média foi alta, influenciada por uma parcela de 

fundos, inferior a 25% do total, que apresentam cotas mais elevadas. Ressalta-se que, na 

amostra do presente estudo, foram incluídos todos os fundos de ações que apresentaram todos 

os valores de cota válidos durante o período de análise (69 meses). Assim, há variabilidade de 

fundos, no que se refere ao valor de cota de abertura, já que se trata de uma decisão dos 

administradores dos fundos. Portanto, a mediana e o 25º e 75º percentis representam melhor a 

série de cotas em questão. 

 



 

Tabela 2 – Estatísticas Descritivas dos Fundos de Investimento Analisados 

  Média Mediana 25º percentil 75º percentil Desvio Padrão 

Cota mensal (R$) 3.865,57 6,45 1,68 68,20 65.532,57 

Patrimônio líquido mensal do 

fundo (em milhares) 
116.169,73 39.945,50 13.109,00 120.326,25 222.868,78 

Fluxo de caixa mensal (em 

milhares) 
-539,78 -0,30 -883,85 82,38 13.340,25 

 

O patrimônio líquido de um fundo representa a diferença entre o valor dos ativos que 

compõem a carteira do fundo na data de referência (títulos, ações, dólar etc.) e as despesas do 

fundo (como a taxa de administração, por exemplo). Na Tabela 2, são apresentadas as 

estatísticas do patrimônio líquido dos fundos que compõem a amostra. De maneira 

semelhante ao valor da cota, o patrimônio líquido apresentou alta variabilidade. 

Quanto aos fluxos de caixa, calculados por meio da Equação 4, para fins de obtenção 

do retorno ponderado pelo valor (Equação 3), verifica-se a predominância de valores 

negativos, tanto por meio da média, quanto da mediana e do 25º percentil. O 75º representa 

um valor positivo, porém baixo, sinalizando que, apesar de representar entrada de caixa, a 

proporção de fundos que obteve predominância de fluxos de entrada foi pequena, em 

comparação com as saídas realizadas no período. 

 

4.2 Mensuração da Habilidade de Market Timing dos Investidores 

Nesta seção, são apresentados os resultados da mensuração da habilidade de market 

timing (HMT) dos investidores de fundos de ações brasileiros. Conforme descrito na seção 

3.2, para cada fundo, foram calculados o retorno bruto, com base no valor da cota, e os 

retornos ponderados pelo tempo e pelo valor, que possibilitaram a mensuração da HMT dos 

investidores, a qual representa a lacuna de performance entre os resultados obtidos pelos 

investidores, considerando as variações ocorridas nos fluxos de caixa, e aqueles efetivamente 

auferidos, caso os investidores tivessem mantido suas posições até o final do período 

(estratégia buy and hold). A Tabela 4 apresenta os resultados dessas medidas, para todos os 

fundos e para cada classe de fundos, separadamente. 

 
Tabela 4 – Retornos dos Fundos e Habilidade de Market Timing 

  Média Mediana 25º percentil 75º percentil Desvio padrão 

Painel A: Todos os Fundos (n=570) 

     Retorno mensal bruto -0,17831 -0,06912 -3,05489 2,79810 5,16354 

Retorno mensal ponderado pelo tempo -0,30504 -0,24891 -0,67539 0,16497 0,96280 

Retorno mensal ponderado pelo valor -0,30979 -0,21652 -0,63144 0,17977 1,09697 

HMT 0,00474 -0,01674 -0,10674 0,05917 0,38937 

Estatística t 15,987***         

Painel B: Fundos Indexados (n=28) 

     Retorno mensal bruto -0,53594 -0,73846 -3,98678 2,89393 5,17325 

Retorno mensal ponderado pelo tempo -0,67036 -0,77435 -0,88152 -0,49501 0,31955 

Retorno mensal ponderado pelo valor -0,57915 -0,62870 -0,79059 -0,43895 0,32184 

HMT -0,09121 -0,08298 -0,12004 -0,05124 0,06768 

HMT Estatística t 5,306**         

Painel C: Fundos Índice Ativo (n=140) 

     Retorno mensal bruto -0,39055 -0,30039 -3,60455 2,73937 4,88659 

Retorno mensal ponderado pelo tempo -0,51021 -0,46471 -0,76290 -0,22368 0,41471 

Retorno mensal ponderado pelo valor -0,48667 -0,42298 -0,76298 -0,22143 0,42312 



 

HMT -0,02354 -0,02558 -0,10197 0,02060 0,14337 

HMT Estatística t 15,194***         

Painel D: Fundos Valor/Cresc. (n=48) 

     Retorno mensal bruto -0,10919 0,00966 -2,80821 2,93323 5,44178 

Retorno mensal ponderado pelo tempo -0,22791 -0,23692 -0,59990 0,16956 0,67976 

Retorno mensal ponderado pelo valor -0,23629 -0,22882 -0,56191 0,16260 0,56026 

HMT 0,00838 0,03825 -0,09665 0,15885 0,39854 

HMT Estatística t 10,735***         

Painel E: Fundos Dividendos (n=28) 

     Retorno mensal bruto -0,24474 -0,05329 -2,58138 3,05839 5,68003 

Retorno mensal ponderado pelo tempo -0,43038 -0,25952 -0,51854 0,12086 1,53062 

Retorno mensal ponderado pelo valor -0,38062 -0,11381 -0,39138 0,13960 1,47013 

HMT -0,04976 -0,05685 -0,25399 0,13827 0,24889 

HMT Estatística t 9,607***         

Painel F: Fundos Small Caps (n=23) 

     Retorno mensal bruto 0,08463 0,44631 -2,52772 3,02001 4,54335 

Retorno mensal ponderado pelo tempo -0,01900 -0,02551 -0,23654 0,05672 0,47705 

Retorno mensal ponderado pelo valor -0,19553 -0,16705 -0,53070 0,15379 0,41150 

HMT 0,17653 -0,04069 -0,12810 0,32617 0,46182 

HMT Estatística t 2,679**         

Painel G: Fundos Setoriais (n=30) 

     Retorno mensal bruto -0,47621 -0,16389 -4,10842 3,16607 6,06486 

Retorno mensal ponderado pelo tempo -0,65712 -0,50515 -1,46395 0,08300 1,07630 

Retorno mensal ponderado pelo valor -0,61664 -0,25412 -1,31130 -0,04507 0,93248 

HMT -0,04048 -0,12840 -0,23277 0,10091 0,25818 

HMT Estatística t 4,574***         

Painel H: Fundos Sust./Governança 

(n=24) 

     Retorno mensal bruto -0,08727 -0,28862 -2,74360 2,81751 4,36098 

Retorno mensal ponderado pelo tempo -0,18280 -0,12660 -0,33226 -0,06475 0,20066 

Retorno mensal ponderado pelo valor -0,16072 -0,05437 -0,18023 0,03150 0,43349 

HMT -0,02207 -0,07677 -0,09542 -0,05816 0,31136 

HMT Estatística t 11,706***         

Painel I: Fundos Livre (n=244) 

     Retorno mensal bruto -0,01663 0,38042 -2,47693 2,70607 5,17745 

Retorno mensal ponderado pelo tempo -0,13868 0,04617 -0,48531 0,54196 1,18041 

Retorno mensal ponderado pelo valor -0,16921 0,09386 -0,44735 0,50981 1,46561 

HMT 0,03053 0,00019 -0,06863 0,07646 0,51272 

HMT Estatística t 21,024***         

Painel J: Fundos Invest. Exterior (n=5) 

     Retorno mensal bruto -0,27398 0,45414 -2,56692 2,60456 6,11666 

Retorno mensal ponderado pelo tempo -0,46178 0,38681 -3,84607 0,39036 1,90480 

Retorno mensal ponderado pelo valor -0,41754 0,36069 0,13494 0,39130 1,82588 

HMT -0,04424 -0,00094 -0,06818 0,00323 0,08437 

HMT Estatística t 4,485         

*** Significante a 1%. ** Significante a 5%. *Significante a 10%. 

   

Conforme fundamentado ao longo do presente trabalho, caso os investidores possuam 

boa HMT, seu desempenho, considerando as variações de fluxos de caixa, ao longo do 

período de análise, será superior ao desempenho proporcionado pelos fundos, no mesmo 



 

período e, conforme definição da Equação 5, a variável HMT terá sinal negativo. Por outro 

lado, caso eles comprometam sua rentabilidade devido ao momento em que realizam as 

entradas e saídas de caixa nos fundos, a variável HMT será positiva, isto é, o desempenho 

proporcionado pelos fundos será superior àquele obtido pelos investidores.  

É importante ponderar que o intervalo de análise deste estudo compreende um 

momento de crise no mercado de ações brasileiro, que vem ocasionando resgates em grande 

escala, conforme apresentado na Tabela 2. Em geral, verificou-se, na base da dados analisada, 

uma predominância de retornos negativos, bem como a diminuição do patrimônio dos fundos 

ao longo do período. Destaca-se, ainda, o fato de que, no presente estudo, foram analisados 

fundos cujas carteiras são formadas, predominantemente, por ações. Nesse caso, o cenário de 

queda no mercado brasileiro impactou diretamente o desempenho dos fundos analisados. 

O Painel A da Tabela 4 apresenta os resultados obtidos para todos os fundos 

analisados. Em média, os investidores obtiveram 0,005% ao mês (0,06% ao ano) a menos que 

o desempenho proporcionado pelos fundos. Esse resultado evidencia que os investidores estão 

comprometendo sua rentabilidade, devido ao momento em realizam seus investimentos, 

conforme sugerido pela literatura (Friesen & Sapp, 2007; Hou, 2012). Apesar de apresentar 

significância estatística, essa perda não é tão significante em termos econômicos. 

Comparativamente, Friesen e Sapp (2007) verificaram HMT média mensal de 0,13% e anual 

de 1,56%, no mercado norte-americano, e Hou (2012) mensurou HMT média mensal de 

0,08% ao mês e 0,96% ao ano, no mercado taiwanês.  

Esse resultado também foi observado nos fundos das classes Valor/Crescimento, Small 

Caps e Livre. Os investidores da classe Small Caps foram aqueles que incorreram em perdas 

financeiras mais significativas, na ordem de 0,17% ao mês (2,06% ao ano), em relação ao 

desempenho proporcionado pelos fundos, durante o mesmo período. Para as demais classes de 

fundos, verificou-se que, em média, as decisões relacionadas à entrada e saída de fluxos de 

caixa fizeram com que os investidores obtivessem desempenho superior ao desempenho 

auferido pelos fundos. Esse resultado, embora contrarie as evidências da literatura, são 

compatíveis com o contexto de crise do mercado de capitais brasileiro, durante o período 

analisado.  

Cabe ressaltar, ainda, que os investidores de fundos de estratégia passiva parecem 

estar mais atentos às decisões de timing do que os investidores de fundos de estratégia ativa. 

Comparando-se os resultados das classes de fundos que apresentaram HMT negativa, isto é, 

nas quais os investidores auferiram desempenho superior, em relação ao retorno alcançado 

pelos fundos, a magnitude desse benefício foi maior nos fundos indexados. Esse resultado 

também foi observado por Friesen e Sapp (2007), em que a HMT mensal dos investidores dos 

fundos indexados foi de 0,05%, enquanto a HMT dos fundos de gestão ativa foi de 0,13%. 

Outra possível justificativa é o menor rebalanceamento por parte dos investidores de fundos 

passivos que, por negociarem suas posições com menor frequência, incorrem em menores 

perdas de curto prazo (Odean, 1999; Barber & Odean, 2000; 2001).  

Diante dos resultados expostos nesta seção, verifica-se que, conforme sugerido pela 

literatura, a HMT dos investidores direciona suas decisões relacionadas a fluxos de caixa e, 

consequentemente, impacta o desempenho obtido por eles. Utilizando-se dados de fundos de 

ações brasileiros, foi possível verificar que, dependendo da classe do fundo, a HMT 

compromete ou favorece o desempenho auferido pelos investidores, em relação ao 

desempenho gerado pela gestão dos fundos, no mesmo período.   

Conforme discutido na seção 4.1, uma possível justificativa para os resultados aqui 

evidenciados é o contexto do mercado brasileiro, ao longo do período estudado. Na amostra 

analisada, apenas 25% dos fundos apresentaram predominância de aportes de recursos. Nos 

demais, os resgates superaram os valores captados. Esse alto volume de resgates impactou 



 

significativamente o patrimônio dos fundos, cuja queda também coincide com o período de 

aumento da taxa Selic, que pode ter atraído os investidores de fundos para alternativas de 

investimento em renda fixa. Por fim, destaca-se os retornos do IBOVESPA, os quais foram 

predominantemente negativos, durante o período analisado. Dessa forma, o comportamento 

dos investidores de fundos acompanha o momento de queda do mercado de ações brasileiro. 

 

4.3 Relação Entre a Habilidade de Market Timing e a Qualidade dos Fundos 

Selecionados Pelos Investidores 

Nesta seção, são apresentados os resultados referentes à estimação dos retornos 

ajustados ao risco dos fundos de investimento em ações analisados, os quais foram obtidos 

por meio dos modelos de três fatores de Fama e French (1993) e de quatro fatores de Carhart 

(1997). Esta etapa da análise permitiu a investigação da relação entre a habilidade de market 

timing (HMT) e a qualidade dos fundos selecionados pelos investidores, o que constitui uma 

contribuição aos estudos do campo, tendo em vista que o alfa de Jensen (1968), por si só, 

constitui uma medida geral de desempenho do fundo, sem distinguir as habilidades de 

seletividade e de market timing. 

Os fatores de risco foram obtidos conforme a proposta original dos autores, com a 

utilização de dados de todas as ações listadas na BM&FBOVESPA e que atenderam aos 

critérios especificados na seção 3. A Tabela 6 contém as estatísticas descritivas dos fatores 

apurados ao longo dos 69 meses de análise, que compreende o intervalo de janeiro de 2010 a 

setembro de 2015.  

 
Tabela 6 – Estatística Descritiva dos Fatores de Risco 

  Média Desvio Padrão Estatística T 25º percentil 75º percentil 

Mercado (Rm - Rf) -0,87 1,60 21,275* 4,50 -3,39 

Tamanho (SMB) -0,46 4,10 0,935 -3,24 1,15 

B/M (HML) -2,43 5,89 3,429* -4,85 -0,83 

Momento (WML) 1,58 5,48 2,389** -0,17 3,71 

Conforme evidenciado na Tabela 6, a média do prêmio mensal de mercado foi de -

0,87%, indicando que, em média, o retorno do IBOVESPA foi inferior à taxa do CDI, no 

período analisado. Com relação ao fator tamanho, os resultados contrapõem a literatura, uma 

vez que a diferença média dos retornos das ações Small e Big foi negativa e estatisticamente 

insignificante. Entretanto, esse achado ratifica outras evidências do mercado de capitais 

brasileiro, que indicam a inexistência ou a existência de um efeito tamanho negativo (Braga & 

Leal, 2002; Machado & Medeiros, 2011).  

No tocante ao fator B/M, verificou-se um prêmio mensal negativo de -2,43%. Embora 

esse resultado contrarie as evidências clássicas do efeito B/M, ele ratifica evidências 

anteriores de que, no Brasil, as oportunidades de crescimento estão concentradas nas 

empresas de alto valor de mercado (Braga & Leal, 2002; Machado & Medeiros, 2011; 

Cordeiro; Machado, 2013). Por fim, quanto ao fator momento, encontrou-se um prêmio 

mensal positivo de 1,58%, o que corrobora os resultados de Jegadeesh e Titman (1993, 2001) 

e justificam a inclusão desse fator de risco na precificação de ativos (Carhart, 1997).  

Os fatores de risco foram utilizados como variáveis explicativas para a estimação dos 

retornos ajustados ao risco (alfas) de cada um dos 570 fundos que compõem amostra. A 

variável dependente foi a diferença entre o retorno mensal de cada fundo (Equação 1) e a taxa 

do CDI. Para cada fundo, os parâmetros foram estimados tanto por meio do modelo de três 

fatores (Equação 6), quanto do de quatro fatores (Equação 7). O método econométrico de 

estimação foi o de mínimos quadrados ordinários (MQO), adotando-se a matriz robusta de 



 

Newey e West (1987), nos casos de violação dos pressupostos de homocedasticidade e/ou 

ausência de autocorrelação. 

Após a obtenção dos 1.140 alfas (570 pelo modelo de três fatores e 570 pelo modelo 

de quatro fatores), os fundos foram classificados em ordem crescente, conforme o alfa, que 

representa a qualidade do desempenho dos fundos, e, posteriormente, foram separados em 

decis. Em seguida, foram calculadas as médias do alfa e da HMT para cada decil. Na Tabela 

7, são apresentados os resultados dos retornos ajustados ao risco obtidos por meio do modelo 

de três fatores de Fama e French (1993) e, na Tabela 8, os resultados do modelo de quatro 

fatores de Carhart (1997). 

 
Tabela 7 – Retorno Ajustado ao Risco e HMT (Modelo de Três Fatores) 

Grupo Alfa Modelo 3 Fatores HMT HMT Estatística t 

Decil 1 -1,852 -0,036 3,486* 

Decil 2 -0,599 0,113 4,811* 

Decil 3 -0,394 -0,041 4,173* 

Decil 4 -0,261 -0,039 4,282* 

Decil 5 -0,158 -0,058 5,449* 

Decil 6 -0,057 -0,042 3,804* 

Decil 7 0,042 0,032 4,418* 

Decil 8 0,144 0,012 5,564* 

Decil 9 0,317 0,045 7,278* 

Decil 10 0,706 0,124 8,687* 

Todos os Fundos -0,211 0,005 15,987* 

Fundos com Alfa > 0 0,305 0,036 27,544* 

*Significante a 1%. 

 

Diante dos resultados expostos nas Tabelas 7 e 8, verificou-se que há relação positiva 

e estatisticamente significativa entre o desempenho ajustado ao risco e a HMT. Nos dois 

modelos de fatores de risco, os fundos classificados nos decis de melhor desempenho 

apresentaram HMT positiva, o que sugere que, quanto melhor o desempenho do fundo, mais 

os investidores são penalizados por suas decisões de market timing. No decil 10, as perdas 

financeiras mensais chegaram a 0,12%, modelo de três fatores, e 0,11%, modelo de quatro 

fatores. Analisando-se a amostra com os fundos que apresentaram alfa positivo, foi possível 

verificar que, em média, os investidores estão perdendo em relação ao desempenho ajustado 

ao risco proporcionado pelos fundos.  
Tabela 8 – Retorno Ajustado ao Risco e HMT (Modelo de Quatro Fatores) 

Grupo Alfa Modelo 4 Fatores HMT HMT Estatística t 

Decil 1 -1,602 -0,016 3,914* 

Decil 2 -0,735 0,089 4,546* 

Decil 3 -0,537 -0,025 5,446* 

Decil 4 -0,405 -0,048 3,147* 

Decil 5 -0,289 -0,015 5,800* 

Decil 6 -0,187 -0,091 3,126* 

Decil 7 -0,091 -0,024 4,748* 

Decil 8 0,010 0,021 5,677* 

Decil 9 0,191 0,034 6,864* 

Decil 10 0,547 0,109 8,738* 

Todos os Fundos -0,310 0,005 15,987* 

Fundos com Alfa > 0 0,300 0,068 16,923* 

*Significante a 1%. 



 

Comparativamente, esse resultado corrobora os achados de Friesen e Sapp (2007), em 

que a lacuna de performance dos investidores foi maior nos fundos com melhor desempenho, 

chegando a perdas mensais de 0,38%, no modelo de três fatores, e 0,23%, no modelo de 

quatro fatores, bem como as evidências de Hou (2012), em que, nos fundos com maiores 

alfas, os investidores taiwaneses foram penalizados com uma HMT de 0,30% ao mês. 

Entretanto, esse resultado contraria evidências brasileiras como, por exemplo, o estudo de 

Penteado e Catinella (2013), com fundos multimercado que tiveram destaque nos rankings de 

2005 a 2013. Os autores verificaram que 93% dos cotistas obtiveram um alfa médio de apenas 

0,63%, enquanto o alfa médio gerado pelos fundos em que eles investiram foi de 2,60%, no 

mesmo período. 

Posteriormente, foram separados os fundos com alfa positivo, tanto para o modelo de 

três (230 fundos) quanto para o de quatro fatores (91 fundos), e analisada a relação com a 

HMT. Em média, esses fundos apresentaram desempenho ajustado ao risco de 0,31% e 0,30% 

ao mês, respectivamente. Em contrapartida, os investidores desses fundos incorreram em 

perdas financeiras médias de 0,036% e 0,068% ao mês, respectivamente, em comparação ao 

desempenho proporcionado pelos fundos. 

Os resultados desta seção também evidenciam que mais da metade dos fundos 

apresentou desempenho negativo, com maior incidência nos alfas estimados por meio do 

modelo de quatro fatores. Nos fundos com pior desempenho (com exceção do decil 2), o 

momento em que os investidores realizaram os fluxos de entrada e saída de caixa nos fundos 

fez com que eles obtivessem desempenho melhor que o proporcionado pelos fundos. Em 

média, os investidores dos fundos do decil 1 evitaram perdas mensais de 0,036%, no modelo 

de três fatores, e 0,016%, no modelo de quatro fatores. Isso sugere que, mesmo exercendo 

perdas financeiras de curto prazo, os investidores conseguiram auferir desempenho melhor do 

que o que foi entregue pela gestão fundos, caso tivessem mantido suas posições até o final do 

período. Acredita-se que esse achado seja influenciado pelo contexto de forte volatilidade e 

sucessivas quedas do mercado de ações, durante o período analisado, o que pode ter 

contribuído para que os fundos não obtivessem desempenho satisfatório, tendo em vista que 

suas carteiras são compostas, predominantemente, por ações.   

Essas evidências corroboram os achados de Hou (2012), em que os investidores 

apresentaram boa HMT nos fundos com pior desempenho, possibilitando que eles evitassem 

perdas de 0,07% ao mês, em relação à estratégia buy and hold. Acredita-se que a boa HMT 

nos fundos com desempenho ruim deve-se ao fato de os investidores serem mais atentos às 

más notícias divulgadas sobre os fundos. Nessa situação, a taxa de resgate aumenta, à medida 

em que as más notícias continuam a se espalhar pelo mercado. Da mesma maneira, os 

investidores tendem a seguir as boas notícias, aumentando a taxa de compra quando o fundo 

se desempenha melhor (Hou, 2012). 

Isso posto, verifica-se a importância de se analisar o desempenho dos fundos de 

investimento não só sob a perspectiva do alfa, mas também sob medidas que capturem as 

decisões de fluxos de caixa dos fundos, tendo em vista que estudos anteriores mostram que os 

fluxos de caixa de fundos de investimento convergem para aqueles com maiores alfas, isto é, 

essa variável é utilizada na expectativa de identificar gestores com boa habilidade de alocação 

de gestão de carteiras (Barber et al., 2015).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo analisar como a habilidade de market timing 

(HMT) influencia o desempenho de investidores de fundos de ações brasileiros. Os resultados 

da primeira etapa da análise indicam que, em média, os investidores dos fundos de ações 

brasileiros comprometem sua rentabilidade devido ao momento em que realizam entrada e 



 

saída de caixa nos fundos. Na análise por classes, esse resultado também foi observado nos 

fundos das classes Valor/Crescimento, Small Caps e Livre. Os investidores da classe Small 

Caps foram aqueles que incorreram em perdas financeiras mais significativas, na ordem de 

0,17% ao mês (2,06% ao ano), em relação ao desempenho proporcionado pelos fundos, caso 

tivessem mantido suas posições até o final do período. Entretanto, para as demais classes de 

fundos, verificou-se que, em média, as decisões relacionadas aos fluxos de caixa fizeram com 

que os investidores obtivessem desempenho superior àquele auferido pelos fundos. Embora 

contrariem as evidências da literatura, esses resultados são compatíveis com o contexto de 

crise do mercado de capitais brasileiro, durante o período analisado.  

Isso posto, verifica-se que, conforme sugerido pela literatura, a HMT dos investidores 

direciona suas decisões relacionadas a fluxos de caixa e, consequentemente, impacta o 

desempenho obtido por eles. Utilizando-se dados de fundos de ações brasileiros, foi possível 

verificar que, dependendo da classe ou do tamanho dos fundos, a HMT compromete ou 

favorece o desempenho auferido pelos investidores, em relação ao desempenho gerado pela 

gestão dos fundos, no mesmo período. Uma possível justificativa para a relação entre a HMT 

e o desempenho de fundos de investimento é a existência de vieses comportamentais, como o 

Return Chasing Behavior (RCB), que comprometem o desempenho dos investidores 

individuais. Para o contexto analisado na presente pesquisa, o comportamento de perseguição 

de retornos acabou sendo favorável aos investidores, impedindo que eles incorressem em 

perdas financeiras maiores, caso tivessem mantido seus investimentos até o final do período. 

Os resultados da segunda etapa da análise indicam que há relação positiva e 

estatisticamente significativa entre o desempenho ajustado ao risco e a lacuna entre o 

desempenho proporcionado pela gestão dos fundos e o desempenho individual dos 

investidores. Utilizando-se os dois modelos de fatores de risco, verificou-se que, quanto 

melhor o desempenho do fundo, mais os investidores são penalizados por suas decisões de 

market timing. Quantitativamente, no decil que incluiu os fundos com melhor desempenho, as 

perdas financeiras mensais chegaram a 0,12%, modelo de três fatores, e 0,11%, modelo de 

quatro fatores.  

Dessa forma, verifica-se a importância de se analisar o desempenho dos fundos de 

investimento não só sob a perspectiva do alfa, mas também sob medidas que capturem as 

decisões de fluxos de caixa dos fundos, tendo em vista que estudos anteriores mostram que os 

fluxos de caixa de fundos de investimento convergem para aqueles com maiores alfas, isto é, 

essa variável é utilizada na expectativa de identificar gestores com boa habilidade de alocação 

de gestão de carteiras (Barber et al., 2015).  

Como contribuições para a literatura, ressalta-se a utilização de uma medida de 

desempenho individual baseada em fluxos de caixa, que possibilita captar a habilidade dos 

investidores no que se refere ao market timing, isto é, decorrente do momento em que eles 

realizam seus investimentos. Dessa forma, foi possível identificar em que medida o 

desempenho dos investidores se aproxima do desempenho proporcionado pelos fundos. Como 

contribuições para o mercado, acredita-se que os resultados do presente estudo possam 

informar e conscientizar os investidores brasileiros, a fim de que evitem perdas decorrentes 

das decisões de market timing. Espera-se que eles exercitem melhor sua tolerância, ao 

suportar períodos de alta volatilidade, principalmente ao investirem em fundos de gestão 

ativa, cuja variabilidade dos resultados, em relação ao índice de referência, é alta, constituindo 

uma consequência natural da exposição a riscos mais elevados.  

É importante ressaltar que a presente pesquisa se restringiu a 570 fundos, que 

correspondem a 32% dos fundos de investimento em ações brasileiros, incluindo todas as 

classes, no período de 01 de janeiro de 2010 a 30 de setembro de 2015. Dessa forma, as 

conclusões obtidas ficam restritas à amostra utilizada. Outra limitação da pesquisa é que 



 

existe a possibilidade de que investidores mais sofisticados tenham modificado suas 

participações em fundos para outras classes de ativos, como parte de estratégias de alocação 

ou de redução de risco. A medida de HMT utilizada nesta pesquisa não captura os possíveis 

efeitos decorrentes dessas estratégias, apenas julga o sucesso dos fluxos de caixa dos 

investidores em relação à estratégia “buy and hold” do respectivo fundo. Dessa forma, 

pesquisas futuras poderiam explorar essa questão, examinando os tradeoffs entre a HMT e a 

estratégia de alocação dos investidores.  
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