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RESUMO 

A pesquisa teve como objetivo investigar a influência do perfil dos profissionais das equipes 

executivas e de gestão de empresas Gestoras no desempenho de Fundos de Investimentos no 

Brasil (Fundos de Ações, Fundos de Renda Fixa e Fundos Multimercado), à luz da teoria da 

sinalização, entre os anos de 2011 a 2015. No que se refere a metodologia, a partir dos Anuários 

da Indústria de Fundos de Investimento, foram coletadas as informações sobre perfis de 

executivos e gestores. E por meio da Comdinheiro, é descrita a variável de desempenho dos 

fundos (Índice de Sharpe), além das variáveis de controle. Os resultados evidenciaram, quanto 

ao gênero, que 51,70% dos gestores do sexo masculino apresentaram relações positivas com o 

Índice de Sharpe quando os fundos são analisados conjuntamente, todavia ao analisar os fundos 

de forma separada, por meio de suas classes, não foi observado significância estatística. Além 

disso, quanto a formação em área de negócios não houve indícios de influência no índice de 

desempenho. Ao passo que, apesar das relações positivas e significantes (nas classes de fundos 

analisadas conjuntamente, e ao ser enfatizado apenas os Fundos Multimercado), entre Anos de 

Instituição e Índice de Sharpe, no que tange a variável Anos de Mercado, houve relações 

negativas e significantes com os fundos evidenciados simultaneamente, e pela análise do Fundo 

Multimercado, havendo como explicação o fato de os profissionais experientes se preocuparem 

com a sua reputação e por isso tomam decisões que podem impactar nos rendimentos de 

cotistas. Ainda, na variável de controle Taxa Administrativa, pelas relações negativas e 

significantes, sugere-se que o investidor deve avaliar a possibilidade de evitar fundos com taxas 

de administração elevadas.   
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Área Temática: Mercados Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC). 
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1          INTRODUÇÃO 

De acordo com o Anuário da Indústria de Fundos de Investimento do Brasil (2011), da 

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

(Fundação Getúlio Vargas), o porte não é a única peculiaridade marcante do mercado de Fundos 

de Investimentos. Na qual, os executivos e gestores de fundos brasileiros estão entre os mais 

aprimorados do mundo, e a variedade das carteiras não fica atrás de nenhum mercado 

desenvolvido, com fundos de renda fixa, de ações, hedge funds que usam derivativos 

sofisticados e, atualmente, fundos imobiliários, que tem um papel relevante para que os 

investidores possam desenvolver estratégias financeiras, independente do patrimônio e do perfil 

de risco (Malaquias, Peixoto & Jones, 2014).  

Diante disso, no Anuário da Indústria de Fundos de Investimento do Brasil (2013), da 

ANBIMA e FGV, é descrito que com relação aos Fundos de Investimento no país, ao longo dos 

anos, foram criados mecanismos que permite afirmar que ela é organizada, tendo como 

exemplos a divulgação de informações com movimentação financeira e cotas, separação de 

administradores, gestores e custodiantes (responsáveis pela guarda dos ativos dos fundos 

respondendo pelos dados e envios de informações para as gestoras e administradores), além da 

autorregulação com padrões de conduta para todos os envolvidos na indústria (CVM, 2014).  

Para tanto, verifica-se a importância da abordagem referente a teoria da sinalização, 

neste estudo enfatizada pelo desempenho de fundos de investimentos, em que, são situações 

nas quais as partes de um contrato sinalizam determinadas características antes que tal contrato 

seja assinado ou firmado. Em particular, Zimmerman (2008), Zhang, e Wiersema, (2009) e 

Alsos (2016) afirmam que a teoria de sinalização está ganhando destaque em pesquisas de 

decisões de investimento, estando preocupada com a redução de assimetria de informação entre 

empresários e investidores, usando com isso sinais de informação.  

Assim, sabendo-se que a abordagem nesse estudo é sobre o desempenho dos fundos de 

investimentos e por sua vez das Gestoras dos fundos, destaca-se que a atuação de uma firma 

está relacionada aos resultados alcançados, sendo mensurado por meio de parâmetros 

quantificáveis, os indicadores. Na qual, vários são os critérios de performance que podem ser 

evidenciados para a definição dos indicadores, levando em consideração ambientes interno e 

externo (Brandão, Borges-Andrade & Guimarães, 2012; Nascimento & Beuren, 2014).  

Com isso, para identificar o desempenho dos fundos de investimentos, optou-se pelo 

Índice de Sharpe, na qual vale ressaltar que Eling (2008) ao desenvolver uma pesquisa com 

38.954 fundos divididos em 7 classes, do período de 1996 a 2005, para verificar se é possível 

trabalhar somente o Índice de Sharpe com o objetivo de avaliar esses fundos, constatou que a 

escolha da medida de desempenho não é relevante, todavia, o Índice de Sharpe apresenta-se 

como uma forma satisfatória para avaliação dos fundos, ou seja, é suficiente para analisar o 

desempenho dos fundos, tanto por uma perspectiva prática, como também teórica.      

Além disso, a pesquisa busca evidenciar características dos perfis dos executivos e 

gestores dos fundos de investimentos, que podem ser associados a sinalização de informações 

ao mercado (desempenho dos fundos), a medida em que, na visão de Marques, Souza e Junior 

(2015), no processo de seleção dos investimentos devem ser observadas as etapas de seleção, 

avaliação, decisão e saída, ao passo que os investidores (gestores dos fundos), via de regra, são 

enfatizados como conselheiros no processo de gestão de suas investidas. 

Nesse contexto, a função de gestor de uma carteira de fundos deve ser atribuída a uma 

pessoa natural ou jurídica credenciada como administrador de carteira de valores mobiliários 

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na qual são diversas as suas atividades, tais 

como, escolher ativos que irão compor a carteira de fundos, selecionando os que possuem 



 

 
 

melhores perspectivas de rentabilidade, dado um nível de risco no que tange a política de 

investimentos do fundo; além de emitir as ordens de compra e venda com relação aos ativos da 

carteira de fundos, em nome do Fundo (CVM, 2014).   

Ao passo que, a indústria de fundos de investimentos dá uma significante atenção ao 

desempenho e capital humano de executivos e gestores das Gestoras de fundos. Pois, os 

participantes do mercado, incluindo investidores, administradores de fundos, consultores de 

ativos, empresas de ratings de fundos, reguladores e mídia são todos observadores próximos da 

capacidade da operação de gerenciamento de fundos para fornecer serviços valiosos aos 

consumidores. Os analistas externos avaliam regularmente a capacidade da alta direção em 

implementar com êxito o processo de investimento da operação, além de verificar mudanças 

que possam surgir na liderança de investimentos (Gallagher, Nadarajah & Pinnuck, 2005).    

 Com isso, uma das abordagens referentes aos perfis de executivos e gestoras diz respeito 

ao gênero, na qual Alsos (2016) buscou verificar a sua influência em decisões de investimentos, 

como exemplo, a relação entre a procura (empresários) e oferta (investidores) sendo uma 

preocupação para compreender como o gênero afeta o novo empreendimento pelo 

financiamento adotado. Além de outras características já estudadas tanto em âmbito nacional 

quanto internacional, como a formação de profissionais, em que neste estudo dá-se ênfase aos 

que são da área de negócios (Administração, Contabilidade e Economia), como também anos 

de instituição e de mercado dos referidos executivos e gestores.  

 Nesse contexto surge a questão de pesquisa que norteia este estudo: Qual a influência 

dos perfis de profissionais das equipes executivas e de gestão de empresas Gestoras no 

desempenho de fundos de investimentos no Brasil, à luz da teoria da sinalização? Assim, 

objetiva-se investigar a influência dos perfis de profissionais das equipes executivas e de gestão 

no desempenho de fundos de investimentos no Brasil, representado pelo Índice de Sharpe, à luz 

da teoria da sinalização, entre os anos de 2011 a 2015.   

2         REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1       Teoria da Sinalização 

A teoria da sinalização baseia-se na necessidade de resolver a assimetria da informação 

na tomada de decisão. Na qual, inicialmente foi utilizado para descrever o processo de 

contratação, onde os gerentes precisam confiar em outros itens, denominados sinais para indicar 

que o indivíduo tem potencial para ser um membro produtivo da organização (Spencer, 1974). 

Quando aplicado a empresa, os sinais tentam reduzir a incerteza subjetiva, no que diz respeito 

à produtividade e viabilidade da organização, além disso, esses sinais podem incluir evidências 

da capacidade de gerir a organização (Zimmerman, 2008).   

Sendo que, há quatro construções da teoria de sinalização, são elas: sinalizador, receptor 

de sinal e feedback. Nas quais, os sinais são as informações enviadas a partir do sinalizador 

para o receptor para comunicar determinadas informações, em que, no caso desta pesquisa as 

gestoras de fundos de investimentos podem sinalizar o desempenho organizacional dos fundos 

de investimentos sob sua responsabilidade para indicar a qualidade de sua gestão (Alsos, 2016).   

Dessa maneira, o feedback é a resposta ao sinal recebido retornados pelo receptor para 

o sinalizador indicando a eficácia do sinal. Bem como, o feedback pode servir como base para 

que os sinalizadores possam ajustar ou refinar seus sinais para os investidores. Ainda, a 

sinalização pode ser vista como um processo por meio do qual são enviados sinais, recebidos, 

interpretados, bem como respondido, levando a novos sinais e interpretações (Alsos, 2016).  



 

 
 

Ainda nessa perspectiva, a eficácia dos sinais depende da observância e custo. 

Observância é a medida em que os receptores podem verificar os sinais enviados. A 

competência do gestor só terá valor caso o sinal puder ser comunicado de maneira que os 

investidores possam compreender o seu valor, dessa maneira o custo de sinal se refere à forma 

como a informação é cara para o sinalizador, sendo mais credível (Alsos, 2016).   

 Como exemplo relacionado a importância da qualidade de uma gestão, à luz da teoria 

da sinalização, Zhang e Wiersema, (2009), em suas pesquisas, afirmaram que, como resultado 

direto dos escândalos corporativos que começaram com a Enron e levaram aos Mercados 

financeiros, a Comissão de Valores Mobiliários exigiu que os Chief Executive Officer (CEOs) 

e diretores financeiros de grandes companhias abertas devem certificar seus interesses 

financeiros por meio de declarações. Usando, para isso, a teoria de sinalização de mercado, foi 

proposto que o CEO deve enviar para os investidores à credibilidade da sua certificação, além 

da qualidade das demonstrações financeiras da empresa.   

 Além do estudo de Zhang e Wiersema, (2009), Gomulya e Boeker (2014) afirmam que 

mesmo já havendo pesquisas sobre a reputação das companhias, poucas são as que investigaram 

as ações que as firmas tomam após a ocorrência de um evento prejudicial à reputação. Dessa 

forma, é argumentado que o CEO sucessor deve ter certas qualidades específicas para sinalizar 

a seriedade da companhia, no intuito de restaurar sua visibilidade no mercado.  

Para tanto, Gomulya e Boeker (2014), com o suporte da teoria da sinalização 

enfatizaram as características dos CEOs sucessores, que podem influenciar nas reações dos 

principais grupos eleitorais externos. Como exemplo, as empresas com alinhamentos mais 

rígidos procuram nomear sucessores que tenham conhecimento prévio do cargo de CEO, além 

de possuir um nível de educação mais elevado, assim, tais fatores resultam em reações mais 

positivas ao mercado, pois, analistas financeiros e meios de comunicação, enviam mensagens 

aos stakeholders e ao público em geral sobre a competência do CEO e os esforços da empresa.  

Além disso, em pesquisas realizadas no Brasil, Garcia e Lucena (2016) ao analisarem 

os motivos para a recompra de ações por firmas listadas na BM&FBovespa e na NYSE, 

basearam-se na premissa de que os gestores estão mais bem informados do que o mercado sobre 

o verdadeiro valor da empresa, assim como, Silva, et al. (2015) evidenciam que para reduzir a 

assimetria é necessário que os gestores sinalizem informações para os stakeholders, evitando 

falhas no mercado. Nesse contexto, verifica-se a relevância de pesquisas que abordem a 

sinalização de desempenho dos Fundos de Investimentos pelas suas respectivas Gestoras.    

2.2       Fundos de Investimentos  

A indústria de fundos no Brasil teve início em 18 de janeiro de 1957 com o fundo 

Crescinco, da International Basic Economic Corporation (IBEC) do grupo Rockefeller, cujo 

intuito era trazer o modelo americano para proporcionar o acesso da classe média ao mercado 

de capitais. Essa iniciativa foi seguida pela Deltec, que lançou mais quatro fundos. Ganhando 

impulso no governo militar, pelo Decreto-Lei 157, aprovado no governo de Castelo Branco, em 

fevereiro de 1967. Na qual, de 2009 a 2015, a indústria de fundos brasileira exibiu um aumento 

de 11,4% a.a. (Anuário da Indústria de Fundos de Investimento do Brasil, 2016). 

Nesse contexto, os Fundos de Investimentos referem-se a modalidade de investimento 

coletivo, na qual, existem vários tipos de fundos, sendo que muitos deles, possuem registros na 

CVM, além de serem regidos pelas regras da Instrução CVM 555 (norma substituidora da 

Instrução CVM 409 e que entrou em vigor em julho de 2015), sendo destacados os Fundos de 

Ações, de Renda Fixa e Multimercado, enfatizados na presente pesquisa (CVM, 2016).  



 

 
 

Com isso, é importante ressaltar que a Superintendência de Relações com Investidores 

Institucionais (SIN) possui certas atribuições em torno dos fundos de investimentos, são elas: 

coordenar, supervisionar e fiscalizar os registros de fundos de investimento, investidores não 

residentes, os certificados de recebíveis imobiliários e os certificados de recebíveis do 

agronegócio, bem como os credenciamentos para o exercício de atividades de administrador de 

carteira, consultor e analista de valores mobiliários, além do registro de agências de 

classificação de risco de crédito, entre outros aspectos (CVM, 2016).  

 Assim, quanto aos Fundos de Ações, de Renda Fixa e Multimercado, a ANBIMA (2016) 

evidencia a classificação dos fundos de investimentos, em que são agrupados pelas suas 

características, sendo evidenciados pelas estratégias e fatores de risco. Esse agrupamento 

favorece a comparação de performance entre os divergentes fundos e ajuda no processo de 

decisão de investimento, e contribui para transparência no mercado. Assim, as classes dos ativos 

enfatizadas no estudo, possuem as seguintes peculiaridades, de acordo com a ANBIMA (2016): 

 Os Fundos de Ações são os que possuem, no mínimo, 67% da carteira em ações à vista, 

bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, 

cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível 

I, II e III. Ainda, o hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor. 

Já os Fundos de Renda Fixa são fundos que buscam retorno por meio de investimentos 

em ativos de renda fixa (são aceitos títulos sintetizados via derivativos), admitindo-se 

estratégias que impliquem risco de juros e de índice de preços. São admitidos ativos de renda 

fixa emitidos no exterior. Na qual, são excluídas as estratégias que impliquem exposição em 

renda variável. Ainda, os Fundos Multimercados são fundos com políticas de investimento que 

envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em 

especial. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor.  

Dessa maneira, no relatório da ANBIMA para Outubro de 2016, são destacadas certas 

características dos fundos de investimentos, tais como o Patrimônio Líquido que chegou a 

3.370,70 bilhões no referido mês, com uma variação de 1,08%, além do número de fundos 

(14.790), com variação de 0,07%, e o número de gestores (537), como relatado no quadro 1: 

Quadro 1: Indústria de Fundos em Números (Patrimônio Líquido) ‐ Outubro/2016 
Indústria de Fundos em número - Outubro 2016 

  Mês Ano 12 meses 

  Out/2016 
Var % no 

mês 
Dez/2015 

Var % no 

ano 
Out/2015 

Var % - em 

12 meses 

Patrimônio Líquido (R$ 

Bilhões) 
3.370,70 1,08 2.995,00 12,55 2.968,40 13,55 

Número de fundos 14.790 0,07 14.600 1,3 14.553 1,63 

Número de 

Administradores 
102  - 103 -  102 -  

Número de Gestores 537  - 550  - 549  - 

 Fonte: ANBIMA (2016). 

Diante disso, no Anuário da Indústria de Fundos de Investimento do Brasil (2016), é 

enfatizado que quanto aos gestores de fundos de investimento, eles são classificados como 

Grande, Especialista ou Nicho, e isso depende de certas peculiaridades de cada gestor. Grandes 

são os gestores com pelo menos 0,5% do PL total dos fundos abertos a captação, em ao menos 

três canais diferentes de distribuição. Já Especialistas, são os que possuem pelo menos 1 bilhão 

sob gestão na amostra e ao menos duas categorias diferentes. Em que, verifica-se uma 

expressiva variação no PL gerido pelos Especialistas, evidenciando-se um avanço de 118% na 

comparação entre 2002 e 2008; todavia, entre 2008 e 2014, a redução foi de 69%, bem como, 



 

 
 

os grandes gestores possuem uma participação constante em torno de 90%. Ao passo que, no 

grupo Nicho se encontram os gestores que não se enquadram nas duas classificações acima.  

2.3      Estudos Anteriores 

Em pesquisas internacionais, Banker, Chen e Klumpes (2016), desenvolveram uma 

medida para avaliar o desempenho dos fundos, e consequentemente de gestores de fundos, nas 

atividades de compra e venda em relação às operações de outros gestores de fundos. Na qual, 

foi constatado que os gestores de fundos não têm capacidade simétrica para compra e vende nas 

atividades dos fundos de investimentos, pois alguns gerentes desempenham boas compras em 

relação aos ativos de carteira de fundos, mas não em transações de venda, enquanto outros 

executam bem as vendas, mas não as compras.  

Ao passo que, Aggarwal e Boyson (2016) no período de 1994-2013, examinaram o 

retorno e risco de hedge de fundos com pelo menos um gestor do sexo feminino, além de fundos 

que têm todos os gestores do sexo feminino. Sendo verificado que, os fundos com todos os 

gerentes do sexo feminino não executam de forma diferente suas atividades em relação aos 

fundos geridos por homens, além de terem perfis de risco semelhantes.  

Porém, Aggarwal e Boyson (2016) constataram que fundos geridos por mulheres têm 

menos ativos sob gestão do que os fundos de sobrevivência masculina, e usando menções de 

mídia como uma proxy para o interesse dos investidores, os fundos geridos por mulheres 

recebem menos atenção. Com isso, nos resultados não houve diferenças na habilidade entre 

gestores do sexo feminino e masculino, ou seja, as Gestoras com melhores desempenho são as 

que conseguem sobreviver. Todavia, não foram identificados no Brasil estudos que busquem 

relacionar o desempenho dos fundos (à luz da teoria da sinalização) aos perfis de profissionais 

de empresas gestoras pela perspectiva do gênero masculino e feminino. 

Ainda, para Golec (1996) os gestores tomam decisões com base em suas habilidades 

pessoais e preferências de risco, assim, ao analisar quais os efeitos que as características do 

capital humano podem explicar o desempenho dos fundos, além riscos e taxas, foi construído 

um índice de atividade, na qual são descritos que diferentes formações acadêmicas, além de 

maiores especializações impactaram de maneira negativa, gerando menores atividades. 

Pelos estudos de Golec (1996), na presente pesquisa, a proposta foi de enfatizar se há 

relações entre a variável Índice de Sharpe (desempenho dos fundos de investimentos), com a 

variável explicativa Formação Acadêmica, com intuito de verificar se os executivos e gestores 

formados em área de negócios (Administração, Contabilidade e Economia) impactam de forma 

positiva na performance dos fundos, no que tange às demais áreas de conhecimentos.   

Além disso, Chevalier e Ellison (1999) argumentam que a probabilidade de rescisão de 

gestores de fundos está significativamente relacionada com o desempenho passado, 

respondidos pelos coeficientes das regressões. A medida que Gallagher, Nadarajah e Pinnuck 

(2005) ao analisarem o impacto de substituir gestores na performance futura de fundos mútuos, 

obteve como resultado que há uma melhoria significante do desempenho no período em que 

tais profissionais foram substituídos, ou seja, poderia ser um indicativo de relações negativas 

entre o desempenho dos fundos e os anos de instituição dos executivos e gestores.    

A medida que, apesar de Golec (1996) argumentar que a experiência de mercado pode 

contribuir para que os gestores tenham maiores informações e conhecimentos, e com isso 

desempenhar melhor suas atividade perante os Fundos de Investimentos, todavia, quanto as 

pesquisas realizadas no Brasil, Malaquias e Eid (2013), identificaram em fundos multimercados 

que há relações negativas entre o desempenho dos fundos e a experiência de mercado dos 

gestores, tais resultados são corroborados por Malaquias e Mamede (2015), com a justificativa 



 

 
 

referente a Teoria da Agência, ou seja, gestores com mais experiência podem vir a se preocupar 

em manter sua reputação no mercado, e com isso assumir posições que não basicamente 

maximizam a rentabilidade dos cotistas de Fundos de Investimentos.   

Nesse contexto, ainda destaca-se Oliveira Filho e Sousa (2015) cujo objetivo de estudo 

foi calcular os índices de desempenho dos fundos de ações no Brasil e determinar a 

probabilidade de um fundo, que venha apresentando bom desempenho em relação a seus pares, 

conseguir manter essa posição no período seguinte. Na qual, para os autores a avaliação do 

desempenho é uma etapa relevante do processo de investimento, sendo um mecanismo de 

feedback, na qual a intenção é comparar periodicamente o retorno e o risco incorrido por um 

gestor em uma estratégia de gestão ativa com um benchmark (parâmetro de comparação).  

3          PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A ANBIMA representa as instituições que atuam no mercado de capitais do Brasil, 

reunindo o maior número de protagonistas do setor para a atuação junto ao governo, ao mercado 

e a sociedade. Tendo como objetivo o fortalecimento dos segmentos listados na própria 

ANBIMA, tais como, Entidade Fechada de Previdência Complementar, patrocinadas por 

empresas públicas (EFPC – Empresa Pública); Entidade Fechada de Previdência 

Complementar, patrocinadas por empresas privadas (EFPC – Empresa Privada); Seguradoras; 

Entidade Aberta de Previdência Complementar (EAPC); Capitalização; Corporate; Middle 

Market; Private; Varejo; Varejo Alta Renda; Poder Público; Regimes Próprios de Previdência 

Social (RPPS); Fundos de Investimento; Estrangeiros; e Outros, com intuito de apoiar a 

evolução do mercado de capitais do Brasil, bem como influenciando no mercado global.  

Com isso, na amostra enfatizou-se as Gestoras de Fundos de Investimentos associadas 

a ANBIMA, com dados sobre as características das equipes de executivos e gestores descritos 

nos Anuários da Indústria de Fundos de Investimento do Brasil, publicados pela própria 

ANBIMA e FGV, no período de 2011 a 2015, com o objetivo de verificar os perfis de 

profissionais das equipes executivas e de gestão e relacioná-los aos desempenho dos fundos.  

Nesse aspecto, por meio da Comdinheiro, que é um sistema na qual engloba uma base 

de dados e ferramentas com intuito de realizar uma análise de investimento e consolidação de 

relatórios de investimentos, foram coletadas as informações referentes ao desempenho dos 

fundos de investimentos, bem como as variáveis de controle da pesquisa. 

Em que, foi evidenciado um Fundo de Investimento para cada Gestora de Fundos de 

Investimentos, para relacionar aos perfis dos executivos e gestores dos fundos, na qual, quanto 

ao critério de escolha do fundo foi aquele que apresentou a maior Captação Líquida (captações 

deduzidas dos resgates) no ano de 2015, tendo em vista que Pereira (2014) argumenta que há 

relações positivas entre a rentabilidade e capitação líquida de fundos de investimentos no Brasil. 

Bem como, de acordo com o Boletim de Fundos de Investimentos da ANBIMA (2016), 

a captação líquida da indústria de fundos foi positiva em outubro, com R$ 1,2 bilhão. Em que, 

a categoria Renda Fixa (R$ 6,6 bilhões) liderou o ingresso de recursos ajudando a compensar 

os resgates líquidos ocorridos na categoria Multimercado (R$ 4,1 bilhões). Como resultado, a 

indústria acumula captação líquida de R$ 80,5 bilhões no ano, sendo evidenciado no quadro 2: 

  



 

 
 

Quadro 2: Indústria de Fundos em Números (Captação Líquida) ‐ Outubro/2016 

  Mês Ano 12 Meses 

Captação Líquida Acumulada (R$ Bilhões) 1,2 80,5 57,5 

Aplicação (R$ Bilhões) 360,6 3.594,40 4.355,70 

Resgate (R$ Bilhões) 359,4 3.513,90 4.298,20 

Captação % do PL* 0,03 2,73 1,97 

Fonte: ANBIMA (2016). Notas: *A Captação líquida % do PL é calculada utilizando‐se o PL do último dia 

útil do período anterior. 

 

Além disso, Fonseca e Malaquias (2012) ao investigar a ocorrência do efeito Smart 

Money no segmento brasileiro de fundos multimercados, sendo operacionalizado por meio da 

comparação entre a rentabilidade média dos fundos e a captação líquida, obteve como resultado 

que o desempenho médio foi superior nos fundos que evidenciaram maior captação líquida.   

Nessa perspectiva, na Comdinheiro, após selecionar os Fundos de Investimentos que 

apresentaram as maiores Captações Líquidas em 2015, é importante acrescentar que os fundos 

selecionados apresentaram as classes de Fundo de Ações, de Renda Fixa e Fundo Multimercado 

(em que, há Gestoras que trabalham com as três classes de fundos selecionadas, como também, 

as que trabalham com duas, ou apenas com uma das classes de fundos de investimentos). Vale 

destacar que, a escolha de tais classes de fundos de investimentos é justificada por serem os 

mais representativos em termos de Patrimônios Líquidos constantes por classe ANBIMA 

(Fundos esses em que para a presente pesquisa foi considerada que a data da sua constituição 

deve ser em no mínimo o ano de 2010, ou seja, um ano antes do início da data base para coleta 

de dados, tendo como objetivo obter o máximo de dados possíveis para análise).  

Dessa forma, a amostra analisada em painel, apresenta-se de forma desbalanceada, pois 

há dados faltantes referentes as variáveis explicativas (perfis da equipe de executivos e gestores 

dos fundos de investimentos). Ao passo que, segue abaixo, na tabela 1, os números de Gestoras 

de Fundos de Investimentos e seus respectivos fundos selecionados, bem como o número de 

observações analisadas de 2011 a 2015:   

Tabela 1 – Números de Gestoras de Fundos de Investimentos e observações analisadas de 2011 a 2015 

Fundos de Investimentos 

Número de Gestoras de Fundos 

de Investimentos e Fundos de 

Investimentos 

Número de Observações analisadas 

Fundos de Ações 19 201 

Fundos de Renda Fixa 25 615 

Fundos de Multimercado 37 732 

Total 

81 Gestoras de Fundos de 

Investimentos e Fundos de 

Investimentos 

1548 observações analisadas 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  

3.1       Variável Dependente  

A partir da Comdinheiro foi coletada a variável dependente, com intuito de representar 

a sinalização da performance das Gestoras de Fundos de Investimentos, por meio do 

desempenho dos fundos de investimentos. Dessa maneira, o índice de desempenho selecionado 

foi o Índice de Sharpe, desenvolvido em 1964 por William Sharpe. Em que, relaciona retorno 

e risco total, ao passo que quanto maior o índice melhor o desempenho do fundo, sendo utilizado 

para evidenciar rankings do desempenho de fundos de investimento. No caso desta pesquisa, o 

cálculo do índice de Sharpe foi realizado a partir da média aritmética dos retornos diários do 



 

 
 

ativo deduzido da média dos retornos diários do benchmarck de renda fixa pelo risco ao dia do 

ativo. Nesse contexto, segue a equação 1:   

 𝑺𝒑 =
𝑬(𝑹𝒑)−𝑹𝑭

𝝈(𝑹𝒑)
                                                              (1) 

Em que, 𝑆𝑝 é o índice de Sharpe; 𝐸(𝑅𝑝) é o retorno médio do fundo; 𝑅𝐹 significa o 

retorno médio do ativo livre de risco; e, 𝜎(𝑅𝑝) é o desvio padrão do fundo.  

Vale salientar que, uma limitação no uso do Índice de Sharpe refere-se à possibilidade 

de obter estimativas negativas, não sendo possível sua utilização para comparações, pois a regra 

de ordenação pode não ter sentido lógico. Dessa forma, o critério para definir os Fundos de 

Investimentos que apresentaram os melhores desempenhos e o piores desempenhos, foi o 

estabelecido no quadro 3:  

Quadro 3: Variável dependente - Desempenho das Gestoras de Fundos de Investimentos (2011-2015) 

Variável Definição 

Índice de Sharpe 

Caso o Fundo de Investimento apresente o Índice de Sharpe positivo 

receberá valor 1 (um), representando um bom desempenho, caso apresente 

o Índice de Sharpe negativo receberá valor 0 (zero), sendo considerados os 

de maus desempenhos 

Fonte: Elaboração própria. 

Tal critério para definir a variável dependente tem como base Oliveira Filho e Sousa 

(2015), em que, ao analisaram os índices de desempenho dos fundos de ações no mercado 

brasileiro, fizeram uso de uma análise multivariada de Regressão Logística Binária, ou seja, 

com variável dependente da regressão categórica, sendo atribuído 0 (zero) para a não ocorrência 

de bom desempenho e 1(um) para a ocorrência de bom desempenho.    

 

3.2      Variáveis Explicativas 

Com intuito de relacionar a variável dependente referente ao desempenho dos fundos 

(Índice de Sharpe) com as explicativas que representam os perfis de profissionais das equipes 

executivas e de gestão, são evidenciadas as seguintes variáveis no quadro 4, tendo como fonte 

de dados os Anuários da Indústria de Fundos de Investimento do Brasil, publicado pela própria 

ANBIMA e FGV, no período de 2011 a 2015, e base teórica discriminada no referencial teórico:    

Quadro 4: Variáveis explicativas para representar o perfil do gestor (2011-2015) 

Variáveis Definição Base teórica  

Gênero  
Caso o gestor seja homem receberá valor 1 (um), caso 

contrário 0 (zero) 

Aggarwal e Boyson 

(2016) 

Formação 

Acadêmica 

Caso o gestor seja formado em área de negócios 

(Administração, Contabilidade e Economia) assume valor 1 

(um), caso contrário 0 (zero) 

Golec (1996) 

Anos na Instituição Número de anos na instituição 

Chevalier e Ellison 

(1999); Gallagher, 

Nadarajah e 

Pinnuck (2005) 

Anos de Mercado Número de anos de mercado  

Golec (1996); 

Malaquias e Eid 

(2013); Malaquias e 

Mamede (2015). 

Fonte: Elaboração própria. 



 

 
 

3.3       Variáveis de Controle   

 Quanto as variáveis de controle do estudo são as seguintes, no quadro 5:  

Quadro 5: Variáveis de controle da amostra (2011-2015) 

Variável Definição 
Relações 

esperadas 
Base teórica  

Cotistas Número de cotistas nos Fundos de Investimentos + 
Ang, Chen, e Lin 

(1998) 

Aplicação mínima 
Aplicação mínima para investir no Fundo de 

Investimento 
+ Gomes (2014) 

Taxa administrativa 
Referente ao preço pago pela gestão e 

operacionalização do fundo  
- 

Cahart (1997); 

Dalmácio, Nossa e 

Zanquetto (2007); 

Arif e Jawaid 

(2011) 

Constituição 
Idade dos Fundos de Investimentos, representado 

pelo ano de sua constituição 
+ 

Chen et al. (2004); 

Chan e Covrig 

(2012) 

Log do Patrimônio 

Líquido 
Referente ao tamanho do Fundo de Investimento + 

Ippolito e Turner 

(1987); Chen, et al. 

(2004); Milani e 

Ceretta (2013) 

Fonte: Elaboração própria.  

 Dessa maneira, na variável Cotistas, destaca-se a Assembleia Geral de Cotistas, sendo 

a instância de decisões de Fundos de Investimentos. Pois, são realizadas reuniões entre cotistas 

para discutir as decisões estratégicas, relacionadas à gestão de fundos, sendo enfatizadas tais 

questões: alteração na política de investimentos do fundo, demonstrações contábeis 

apresentadas pelos administradores, alterações no regulamento dos fundos, substituição do 

Administrador, do Gestor ou do Custodiante, eventual liquidação do fundo, além do aumento 

ou alteração da forma de cálculo das taxas administrativas, taxas de performance, de entrada e 

saída (CVM, 2014). Assim, esperou-se relações positivas entre cotistas dos Fundos de 

Investimentos e seu respectivo desempenho, devido haver estudos na qual enfatizam melhores 

resultados com número de cotistas, tais como Ang, Chen, & Lin (1998).  

 Ainda, Gomes (2014), ao analisar as relações entre captações e desempenho, fez uso da 

variável Aplicação mínima, encontrando significância estatística. Dessa forma, no caso da 

presente pesquisa, por serem abordadas três classes de Fundos de Investimentos (Fundos de 

Ações, de Renda Fixa e Multimercado), com características peculiares para cada classe de 

fundo, essa variável foi selecionada para análise, esperando-se relações positivas. Ao passo que, 

na literatura sobre desempenho de Fundos de Investimentos, é comum a significância da taxa 

de administração, idade do fundo (constituição), e patrimônio líquido do fundo (Gomes, 2014).   

Dessa forma, Dalmácio, Nossa e Zanquetto (2007) ao descrever a existência, ou não, da 

relação entre a taxa de administração de instituições administradoras dos fundos de 

investimento e o desempenho de tais fundos, verificou que a variável Taxa de Administração 

apresentou com efeito negativo no Índice Sharpe dos fundos da amostra, ou seja, quanto maior 

a taxa de administração, menor a performance. Esse resultado é corroborado pela literatura 

internacional, pois Cahart (1997) apresentou que as taxas de administração impactam de forma 

negativa na performance dos fundos, como também, Arif e Jawaid (2011) enfatizou as relações 

negativas entre retorno e taxas administrativas. Assim, foram esperadas relações negativas entre 

Taxa de Administração e desempenho do fundo (consequentemente das Gestoras dos fundos).   



 

 
 

Quanto a variável Constituição, Chen et al. (2004) e Chan e Covrig (2012) afirmam que 

a idade do Fundo de Investimento, ou seja, o ano de sua constituição tem relevância no retorno 

do fundo de maneira positiva, tanto pela maturidade da gestão do fundo, quanto pela sua prática 

no mercado. Com isso, esperou-se relações positivas entre a variável Constituição e o 

desempenho dos Fundos de Investimentos (Índice de Sharpe).   

No que tange ao tamanho dos fundos de investimentos, Milani e Ceretta (2013) 

argumentam que pelo aumento de Patrimônio Líquido pode haver dois entendimentos; o 

aumento no Patrimônio Líquido pode gerar acréscimo na estrutura hierárquica, ocasionando 

complexidade das operações, e redução da rentabilidade do fundo e cotistas. Por outro lado, 

pode-se considerar que o aumento no Patrimônio Líquido gera ganhos de escala que diminuem 

os custos para o administrador do fundo, aumentando com isso os seus lucros, bem como 

evidenciando mais oportunidades (Ippolito & Turner, 1987; Chen, et al. 2004). Nesse contexto, 

apesar de Milani e Ceretta (2013) basearem suas pesquisas nas perspectivas dos cotistas dos 

fundos de investimento, foi constatado que fundos de investimentos em ações brasileiros 

apresentaram indícios de efeito tamanho, na qual, fundos com Patrimônio Líquido maior 

tenderam a apresentar melhor performance. Dessa maneira, no presente estudo esperou-se 

relações positivas entre o tamanho do Fundo de Investimento e seu desempenho.   

3.4       Modelo Econométrico 

A partir da seleção das variáveis acima, apresenta-se abaixo, a equação 2 referente ao 

modelo econométrico, destacados em Regressão Logística Binária, para análise da relação entre 

as variáveis representativas da sinalização (desempenho dos fundos de investimentos) e perfis 

de profissionais das equipes executivas e de gestão de Gestoras de Fundos de Investimentos: 

𝒍𝒐𝒈 (
𝝅

𝟏−𝝅 
) =  𝜷

𝟎
+  𝜷

𝟏
 𝑿𝟏 + ⋯ 𝜷

𝒏 
𝑿𝒏 +   𝜺                                                               (2) 

 Em que, 𝜋  representa a probabilidade de um determinado evento de interesse, ou seja, 

na Regressão Logit, pela método de modelagem estatística, na qual a variável dependente é 

dicotômica, a sinalização da performance da Gestora de Fundo de Investimento é representada 

pelos desempenhos dos fundos (Índice de Sharpe) “positivo” ou “negativo”. Ainda, 

𝑥1 , 𝑥2, … 𝑥𝑛 são as variáveis independentes, e 𝛽1 , 𝛽2, … 𝛽𝑛 são os parâmetros do modelo logit, 

bem como 𝜀 é o erro aleatório.    

4         DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 No painel A para a estatística descritiva geral dos Fundos de Investimentos é enfatizada 

a média, o desvio padrão, e o valores mínimos e máximos que compõem a amostra do estudo, 

evidenciadas na tabela 2. Nesse aspecto, é possível perceber que em média 52,8% da amostra 

na qual foram analisadas as variáveis dummys para o Índice de Sharpe, apresentaram índice de 

desempenho positivo, apesar de ser um valor expressivo, vale lembrar que na média em 47,20% 

da amostra foi enfatizado o Índice de Sharpe negativo para o período de 2011 a 2015.   

No que se refere a estatística descritiva por classe de Fundos de Investimentos, no painel 

B, para os Fundos de Ações o resultado chamou uma maior atenção para o Índice de Sharpe, 

tendo em vista que, para os 19 Fundos analisados apenas, em média, 9,8% apresentaram um 

índice de desempenho positivo, com isso, no Anuário de Fundos de Investimentos, em 2015 é 

afirmado que os fundos de ações apresentaram desempenho abaixo dos demais tipos da 

indústria, sendo o segmento de investimento mais comprometido no que tange a rentabilidade 



 

 
 

nos últimos dois anos (neste caso, 2014 e 2015), com o Ibovespa acumulando declínio de 

18,41% em 2015, tendo como justificativa o tímido desempenho da atividade econômica.   

Nesse contexto, os Fundos de Renda Fixa evidenciaram em média 64,4% de Índice de 

Sharpe positivo (o que pode ser justificado pela menor volatilidade de suas rentabilidades no 

que tange aos Fundos de Ações), ao passo que, nos Fundos de Multimercado constatou um 

percentual de 60%, do índice positivo, ou seja, com melhores desempenhos.  

A medida que, no Anuário de Fundos de Investimentos 2015, os Fundos Multimercados 

foram relatados como o destaque nesse ano, devido trabalhar com diversas estratégias 

(alavancagem e hedge), além de vários mercados (renda fixa, variável, entre outros) na procura 

por altos retornos e/ou redução de riscos, assim, em 2015, nesses fundos registraram-se as 

maiores rentabilidades por tipos ANBIMA, como o caso do Multimercado Trading, com 

14,53%, que busca resultados causados por movimentos de curto prazo nos preços dos ativos. 

Pelas variáveis explicativas da presente pesquisa, quanto ao Gênero, na estatística 

descritiva geral, em média 89,8% são do sexo masculino, sendo um resultado bastante 

significativo, na qual, quando analisado por classe de Fundos de Investimentos, tanto os Fundos 

de Ações, quanto os Fundos de Renda Fixa apresentaram percentuais acima de 80%, na qual, 

os Fundos de Multimercado evidenciaram percentual ainda maior, pois em média 92,8% são 

do sexo masculino (sendo que o número de observações para este Fundo, na presente pesquisa 

com a amostra selecionada, foi o maior, com 732 observações).  

No que diz respeito a Formação Acadêmica das equipes executiva e de gestão, pela 

estatística descritiva geral (painel A), em média, 73,4% são da área de negócios, ou seja, 

possuem formação em Administração, Contabilidade ou Economia, ao passo que, pelas classes 

de Fundos de Investimentos (painel B), o maior resultado é referente aos Fundos de Renda Fixa 

(78,4%), na qual, tais percentuais tem uma grande relevância, pois mostra a ampla procura de 

profissionais com essas formações para trabalhar com Fundos de Investimentos. A medida que, 

dos que não possuem formação na área de negócios, durante a coleta de dados percebeu-se um 

número expressivo de profissionais com formação na área de Engenharia.     

Nesse aspecto, no que tange aos Anos de Instituição, pelo painel A da estatística geral, 

é de em média 7,20 anos, enquanto que, por classe de Fundos de Investimentos, mais uma vez 

os Fundos de Renda Fixa enfatizaram um valor mais elevado, ou seja, em média 8,55 anos de 

profissionais da instituição. A medida que, quanto aos Anos de Mercado, quando considerado 

as três classes juntas os profissionais possuem em média 16,79 anos de experiência, e por classe, 

a Renda Fixa, com maior média, 17,42 anos de mercado. Vale destacar que, o número máximo 

de Anos na Instituição e Anos de Mercado (52 anos), de um profissional ligado a uma empresa 

Gestora pertence a um Fundo de Investimentos da classe de Fundos de Ações.  

Ainda, ao analisar as variáveis de controle do estudo, pelo painel A da estatística 

descritiva, o número de Cotistas gira em média de 169 investidores, na qual o número máximo 

da amostra de cotistas é 5.539, sendo que em média há 200 cotistas pertencem aos Fundos 

Multimercado. Na Aplicação Mínima, pelas três classes de Fundos de Investimentos a média é 

de 203.864 mil, com um número máximo de 3.000.000 milhões. Com Aplicação Mínima, em 

média, mais expressiva em Fundos de Ações.  

Dessa forma, ao verificar a estatística geral da variável Taxa Administrativa, em média 

é de 78 centavos, todavia com um valor máximo de 4 reais referente a um Fundo de 

Multimercado, apesar de que, quando analisado por classe de Fundo de Investimento, a média 

maior da taxa administrativa diz respeito ao Fundo de Ações (1,68 reais). A medida que, quanto 

a Constituição de Fundos de Investimentos o ano mínimo é 2010, como foi enfatizado na 

metodologia, enquanto que o ano máximo é de 1991, ou seja, 20 anos antes para início da coleta 



 

 
 

de dados, na qual evidencia-se que a relação entre a idade do fundo e o rendimento pode ser 

positiva, tendo em vista que os investidores preferem fundos com dividendos maiores, ao passo 

que, fundos que proporcionam dividendos maiores sobrevivem por mais tempo (Golec, 1996).   

Na análise do Log do Patrimônio Líquido, a média por classe de Fundo de Investimento 

pertence ao Fundo de Renda Fixa (8,73), com valor máximo de Patrimônio Líquido para esta 

classe de fundo de 73.572.392.741,85 bilhões, na qual vale ressaltar que o desenvolvimento dos 

fundos de investimentos, tanto em número de fundos, como também pelo Patrimônio líquido 

administrado por cada fundo, influencia na sua administração (Milani & Ceretta, 2013).  

Tabela 2 – Estatística descritiva para Fundos de Ações, de Renda Fixa e Multimercado 

Painel A - Estatística descritiva geral 

Variáveis Média Desvio Padrão Mínimo  Máximo 

Índice de Sharpe 0,528 0,499 0 1 

Gênero 0,898 0,301 0 1 

Formação Acadêmica 0,734 0,441 0 1 

Anos na Instituição 7,202 6,443 0,10 52 

Anos de mercado 16,799 8,616 0,80 52 

Cotistas 169,155 653,536 0 5539 

Aplicação mínima 203.864 462.976 0 3.000.000 

Taxa administrativa 0,783 0,928 0 4 

Constituição  2006,750 3,509 1991 2010 

Log Patrimônio Líquido 8,133 1,014 5,835 10,866 

Painel B - Estatística descritivas por classe de Fundos de Investimentos 

Variáveis 
 Fundos de Ações Fundos de Renda Fixa Fundos de Multimercado 

Média 

Desvio 

Padrão Média 

Desvio 

Padrão Média Desvio Padrão 

Índice de Sharpe 0,098 0,297 0,644 0,478 0,600 0,490 

Sexo 0,887 0,315 0,868 0,338 0,928 0,257 

Formação Acadêmica 0,645 0,479 0,784 0,411 0,726 0,446 

Anos na Instituição 6,583 7,268 8,551 6,711 6,965 6,087 

Anos de mercado 16,917 10,702 17,428 7,471 16,741 8,464 

Cotistas 69,440 138,863 175,708 614,700 200,662 780,311 

Aplicação mínima 293.567 807.136 83627,530 256.596 269.587 408.530 

Taxa administrativa 1,686 1,066 0,276 0,333 0,838 0,913 

Constituição  2005,906 4,749 2006,162 3,682 2007,504 2,562 

Log Patrimônio Líquido 7,217 0,748 8,736 0,982 8,015 0,809 

Fonte: Dados da pesquisa (2011-2015).      
 

Pela tabela 3 observa-se o resultado da Regressão Logística Binária, na qual, são 

destacadas as relações entre o Índice de Sharpe e as variáveis explicativas, além das de controle, 

para as três classes de Fundos de Investimentos em análise, simultaneamente. Em que, nos 

perfis de profissionais de empresas Gestoras, as equipes executivas e de gestão em toda a análise 

e discussão dos dados foram evidenciados em conjunto, pois isoladamente as equipes 

executivas não apresentaram significância estatística diante do índice de desempenho 

selecionado (Índice de Sharpe), todavia, com as duas equipes analisadas conjuntamente, os 

resultados podem ser melhores explicados pelas relações e suas respectivas significâncias.  

Dessa forma, verifica-se que por meio do LR com valor de 322,95 as variáveis são 

significativas para explicar a probabilidade de os perfis de profissionais das equipes executivas 



 

 
 

e de gestão influenciar no índice de desempenho dos Fundos de Investimentos (Índice de 

Sharpe). Bem como, o valor da estatística da probabilidade F representa o fato de que não há a 

rejeição da hipótese de que todos os coeficientes sejam iguais a zero.   

No que tange ao Pseudo R2, em aproximadamente 15,17% a variável dependente Índice 

de Sharpe pode ser explicada pelas variáveis independentes selecionadas para o modelo. Com 

isso, são evidenciadas as descrições dos valores corretamente classificados, em que, de forma 

geral o modelo da tabela 3 pode prevê 69,44% de observações de maneira correta.  

Quanto aos valores dos coeficientes, que representam as relações entre as variáveis do 

modelo, bem como o p-valor com suas respectivas significâncias, verifica-se que três variáveis 

explicativas mostraram significância estatística. Pois, no que se refere ao Gênero, com relações 

positivas, os homens influenciaram em cerca de 51,70% da variável Índice de Sharpe. Tal 

resultado, para esse modelo, obteve resultado diferente de Aggarwal e Boyson (2016), tendo 

em vista que estes constaram que não haveria diferenças de habilidades na execução das 

atividades em Fundos de Investimentos por profissionais homens ou mulheres, ou seja, não 

implicando no desempenho dos fundos. Todavia, vale lembrar que 89,8% da amostra 

selecionada para a pesquisa são do gênero masculino, o que pode ter impactado esse resultado. 

Nessa perspectiva, no que diz respeito a variável Formação Acadêmica, apesar de serem 

obtidas relações positivas não apresentou significância estatística, ou seja, o fato de os 

profissionais das Gestoras de Fundos de Investimentos, selecionados para a pesquisa, serem 

formados em áreas de negócios (Administração, Contabilidade ou Economia) não influenciou 

no desempenho dos Fundos de Investimentos analisados, para a amostra evidenciada.  

Ao passo que, mesmo havendo estudos como os de Chevalier e Ellison (1999) e 

Gallagher, Nadarajah e Pinnuck (2005), que argumentam haver relações negativas entre 

desempenho de fundos e Anos de Instituição de gestores, na presente pesquisa, com suas 

respectivas variáveis, Anos de Instituição mostrou-se significativo estatisticamente, no entanto, 

com relações positivas, ou seja, influenciando de forma positiva no Índice de Sharpe com as 

equipes executivas e de gestão. Apesar disso, quanto a variável Anos de Mercado, corroborou 

com os estudos de Malaquias e Eid (2013); Malaquias e Mamede (2015), apresentando relações 

significativas e negativas com o índice de desempenho (Índice de Sharpe). 

Nesse aspecto, pelo p-valor todas as variáveis de controle são significantes. Assim, 

observando as variáveis de forma separada é percebido que a variável que melhor explica o 

Índice de Sharpe é o Log Patrimônio Líquido, corroborando com Milani e Ceretta (2013), ou 

seja, nos fundos selecionados foram evidenciados o efeito tamanho com relações positivas.  

Além disso, nas demais variáveis de controle no modelo de Regressão Logística Binária 

apresentada da tabela 3, foram verificados os sinais de relações já esperados e destacados na 

metodologia, inclusive a Taxa Administrativa com relações negativas, corroborando tanto com 

Cahart (1997) e Arif e Jawaid (2011) na literatura internacional, como também em pesquisas 

desenvolvidas no Brasil, como a de Dalmácio, Nossa & Zanquetto (2007).    

 

  



 

 
 

Tabela 3 – Regressão Logit - Índice de Sharpe e perfis da equipe de executivos e gestores  

Painel A (95% Intervalo de 

Confiança) Variáveis Coef. Erro pd. Estat. t p-valor 

Gênero 0,517 0,189 2,73 0,006 0,145 0,888 

Formação Acadêmica 0,004 0,130 0,04 0,970 -0,25 0,260 

Anos na Instituição 0,016 0,009 1,67 0,096 -0,002 0,036 

Anos de mercado -0,019 0,007 -2,6 0,009 -0,035 -0,004 

Cotistas 0,000 0,000 4,15 0,000 0,000 0,001 

Aplicação mínima 0,000 0,000 2,28 0,023 0,000 0,000 

Taxa administrativa -0,409 0,084 -4,81 0,000 -0,575 -0,242 

Constituição 0,063 0,016 3,76 0,000 0,030 0,096 

Log Patrimônio Líquido 0,667 0,073 9,06 0,000 0,523 0,812 

Constante -132,681 34,023 -3,90 0,000 -199,365 -65,997 

Painel B – Estatísticas do modelo 

Descrição Valor Descrição Valor 

Pseudo R2 15,17% Classificação correta 69,44% 

LR Estat. F 322,95 Observações 1548 

Prob. F  0,00     

Fonte: Dados da pesquisa (2011-2015).  
 

Na tabela 4, observa-se a regressão do Índice de Sharpe em relação as classes de Fundos 

de Investimentos analisados; Fundos de Ações, Fundos de Renda Fixa e Fundos Multimercado, 

destacadas separadamente. Na qual, de acordo com o sistema utilizado como base para a coleta 

de dados, Comdinheiro, para classe de Fundos de Ações, é interessante ressaltar que pela 

classificação ANBIMA, com a amostra selecionada para estudo, são Fundos de Investimentos 

com as seguintes denominações: Ações setoriais, Ações Índice Ativo, Ações Small Caps, Ações 

Livres, Ações valor/Crescimento e Ações para investimentos no exterior. 

Enquanto que, os Fundos de Renda Fixa, para classe ANBIMA, são as seguintes: Renda 

Fixa Duração Livre Grau de Investimento, Previdência Renda Fixa, Renda Fixa Duração Baixa 

Grau de Investimento, Renda Fixa Indexados, Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre e Renda 

Fixa Duração Média Grau de Investimento. Quanto aos Fundos Multimercado, possuem as 

classificações a seguir, para a ANBIMA: Multimercados Livre, Previdência Multimercados, 

Multimercados Investimento no Exterior, Ações Valor/Crescimento, Multimercados L/S – 

Direcional, Multimercados Juros e Moedas, Multimercados Macro, Multimercados L/S – 

Neutro, Multimercados Dinâmico e Multimercados Trading.   

Com isso, no que tange a Regressão para Fundos de Ações, verifica-se pelo LR um valor 

de 22,99, bem mais baixo do que o resultado da tabela anterior (com a análise das três classes 

fundos conjuntamente), respondendo melhor se os coeficientes podem ser significativos para 

explicar a probabilidade do Índice de Sharpe ser explicado pelos perfis de profissionais das 

Gestoras de Fundos de Investimentos. Todavia o LR para Fundos de Renda Fixa foi de apenas 

53,07. Enquanto que, pode-se observar no modelo para Fundos Multimercado o maior LR, com 

220,37. Ao passo que, pelo valor da estatística da probabilidade F não há a rejeição da hipótese 

de que os coeficientes analisados sejam iguais a zero, para os três Fundos de Investimentos.    

Dessa maneira, para Fundos de Ações, no que tange ao Pseudo R2, em aproximadamente 

17,65% da variação da variável dependente pode ser explicada pelas variáveis independentes 

do modelo. A medida que, é possível verificar a descrição dos valores corretamente 

classificados, em 90,05% de observações de forma correta, ou seja, com percentuais mais 

elevados do que a tabela anterior. Para Fundos de Renda Fixa o Pseudo R2 é de apenas 6,77%, 

com valores corretamente classificados em 69,43%. Ainda, quanto aos Fundos Multimercado, 

apresenta-se com Pseudo R2 de 22,15%, e valores corretamente classificados em 75,82%.  



 

 
 

 Diante de tais resultados, quando as classes dos Fundos de Investimentos são 

evidenciados separadamente, observa-se que apenas nos Fundos de Multimercado apresentam-

se variáveis explicativas significantes, são elas Anos de Instituição e Anos de Mercado, com os 

mesmos sinais de relações verificados na tabela 3. A medida que, Malaquias e Eid (2013) ao 

abordar as relações negativas entre Experiência de Mercado de gestores e índice de 

desempenho, selecionou na amostra exatamente os Fundos de Investimentos Multimercados.   

Tabela 4 - Regressão Logit - Índice de Sharpe e perfis da equipe de executivos e gestores por classe de 

Fundos de Investimentos  

Painel A 

Variáveis 

Fundos de Ações Fundos de Renda Fixa Fundos de Multimercado 

Coef. 
Estat. 

t 

p-

valor 
Coef. 

Estat. 

t 

p-

valor 
Coef. 

Estat. 

t 

p-

valor 

Gênero 
0,699 

(0,871) 
0,80 0,422 

0,339 

(0,280) 
1,21 0,226 

-0,063 

(0,326) 
-0,20 0,845 

Formação Acadêmica 
-0,754 

(0,540) 
-1,39 0,163 

0,024 

(0,227) 
0,11 0,913 

0,137 

(0,199) 
0,69 0,492 

Anos na Instituição 
0,013 

(0,038) 
0,35 0,729 

-0,008 

(0,014) 
-0,57 0,571 

0,035 

(0017) 
2,03 0,043 

Anos de mercado 
0,035 

(0,027) 
1,30 0,192 

-0,016 

(0,013) 
-1,29 0,198 

-0,024 

(0,012) 
-1,95 0,051 

Cotistas 
0,000 

(0,002) 
-0,27 0,786 

0, 000 

(0,000) 
2,6 0,009 

0,002 

(0,000) 
4,22 0,000 

Aplicação mínima 
0,000 

(0,000) 
1,97 0,049 

0, 000 

(0,000) 
3,45 0,001 

0, 000 

(0,000) 
-1,53 0,125 

Taxa administrativa 
-1,003 

(0,439) 
-2,29 0,022 

-1,335 

(0,373) 
-3,57 0,000 

-0,573 

(0,159) 
-3,60 0,000 

Constituição 
-1,009 

(0,627) 
-1,61 0,108 

-0,065 

(0,029) 
-2,24 0,025 

0,130 

(0,040) 
3,18 0,001 

Log do Patrimônio 

Líquido 

-0,181 

(0,624) 
-0,29 0,771 

-0,064 

(0,129) 
-0,50 0,616 

0,981 

(0,150) 
6,51 0,000 

Constante 
201,107 

(125,851) 
1,60 0,110 

132,582 

(58,865) 
2,25 0,024 

-268,714 

(82,184) 
-3,27 0,001 

Painel B - Estatística do Modelo 

Pseudo R2 17,65% 6,77% 22,15% 

LR Estat. F 22,99 53,07 220,37 

Prob. F  0,00 0,00 0,00 

Classificação correta 90,05% 69,43% 75,82% 

Observações 201 615 732 

Fonte: Dados da pesquisa (2011-2015). Nota: valores que acompanham os coeficientes (estão em parênteses) 

referem-se aos erros padrões. 

 

Com relação as variáveis de controle, houveram relações significativas com o Índice de 

Sharpe no que tange as três classes de Fundos de Investimentos: em Fundos de Ações 

(Aplicação Mínima e Taxa Administrativa), Fundos de Renda Fixa (Cotistas, Aplicação 

Mínima, Taxa Administrativa e Constituição), além dos Fundos de Multimercado (Cotistas, 

Taxa Administrativa, Constituição e Log do Patrimônio Líquido). Na qual, em todas as 

variáveis significativas prevaleceram os mesmos sinais das relações da tabela 3.  

Vale ressaltar que, a Taxa Administrativa foi a única variável que mostrou-se 

significativa e com relações negativas em cada Fundo de Investimento, assim, é sugerido que o 

investidor deve considerar a hipótese de evitar os fundos com altas taxa de administração, além 

de preferir os fundos que sejam geridos por profissionais certificados (Arif & Jawaid, 2011). 



 

 
 

5         CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Ao verificar qual a influência dos perfis de profissionais das equipes executivas e de 

gestão de empresas Gestoras no desempenho de fundos de investimentos no Brasil, à luz da 

teoria da sinalização, pela Regressão Logística Binária com dados dos fundos simultaneamente, 

foi constatado que quanto ao gênero, em torno de 89,8%, da amostra são do sexo masculino, o 

que pode ter impactado em um percentual de 51,70% na qual os homens apresentaram relações 

positivas com o Índice de Sharpe, no tange as mulheres. No entanto, ao analisar os fundos por 

classe, não houve significância estatística em nenhuma das classes de fundos de investimentos 

para a variável explicativa Gênero, não influenciando no desempenho dos fundos, 

corroborando, neste caso, com Aggarwal e Boyson (2016). 

 Ao passo que, a Formação em Administração, Contabilidade ou Economia não 

apresentou significância estatística, nem com os Fundos de Investimentos analisados 

conjuntamente, nem destacados separadamente, dessa forma, não houve indícios de a Formação 

em área de negócios influenciar no Índice de Sharpe. Ainda assim, é importante relatar o 

elevando número de profissionais dessas áreas (tendo em vista um percentual de 73,4%), por 

buscarem exercer suas profissões em firmas Gestoras de Fundos de Investimentos.  

Ainda,  mesmo que os Anos de Instituição apresentem relações positivas e significantes, 

quanto as classes de fundos mostrados conjuntamente, e ao ser analisado apenas com os Fundos 

Multimercado, com o Índice de Sharpe, no que se refere ao a variável Anos de Mercado, esta 

apresentou relações negativas e significantes com os fundos enfatizados simultaneamente, além 

da análise do Fundo Multimercado, sendo tal relação já esperada, e como possível justificativa 

às ideias de Malaquias e Mamede (2015), pois executivo e gestores com elevadas experiências 

de mercado podem ter um interesse maior em sua reputação no mercado, e dessa forma assumir 

menos riscos, com atitudes que podem vir a minimizar os rendimentos de cotistas.    

Quanto as variáveis de controle, além de serem verificadas as relações esperadas, tanto 

nos Fundos de Investimentos analisados simultaneamente, quanto por classe de fundos (para às 

que apresentaram significância estatística), destaca-se a Taxa Administrativa, pois esta 

mostrou-se negativa em todas as analises, sugerindo a possibilidade de que os cotistas devem 

evitar negociação com fundos de altas taxas administrativas, conforme (Arif & Jawaid, 2011). 

Diante disso, atenta-se para as limitações da pesquisa, tanto pelo período de análise ser 

entre apenas 2011 a 2015, quanto pela limitação do número de Fundos de Investimentos, ou 

seja, o estudo não deve ser generalizado. Todavia, não deve ser descartado, devido as suas 

principais contribuições, tais como, as relações entre o Índice de desempenho evidenciado, 

Índice de Sharpe, com os perfis de profissionais executivos e gestores de companhias Gestoras 

de Fundos de Investimentos. Assim, como sugestão para estudos futuros, recomenda-se a 

inserção de mais Fundos de Investimentos à análise, o que oferecerá a captação de elevadas 

peculiaridade sobre o assunto, como também o acréscimo de mais variáveis explicativas.  
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