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Resumo 

 

Existe um grande aumento da participação dos fundos no mercado financeiro brasileiro e, 

portanto, é interessante entender o comportamento da performance dos fundos em relação a 

taxas de administração e taxa de performance. Vários autores discutiram esse tema, alguns 

apresentaram alguma relação entre tamanho do fundo e performance e outros não encontraram 

essa relação. Esse artigo investiga a relação existente entre fundos de ações brasileiras, 

excluindo fundos familiares e exclusivos, entre o ano de 2009 e 2017 para tentar entender as 

relações existentes entre a taxa de administração, a taxa de performance e a performance desses 

fundos. Encontrou-se um resultado significativo ao utilizar o alfa de quatro fatores como proxy 

para performance em relação à taxa de administração, à taxa de performance, ao patrimônio 

líquido e a idade do fundo. Entretanto, ao utilizar o Índice de Sharpe como proxy para a 

performance, não se encontrou uma relação significativa com as taxas. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O grande crescimento da atuação de fundos de investimentos no mercado financeiro tem se 

destacado devido ao grande volume de recursos administrados, à quantidade de cotistas e ao 

número de fundos disponíveis para os investidores, que têm sido cada vez maior. Fundos 

apresentam muitas vantagens para os investidores individuais, pois em um único fundo o 

investidor encontra pontos como a liquidez e a diversificação, em contrapartida, há uma 

cobrança de taxas, como administração e performance. 

Os fundos têm crescido cada vez mais para investidores individuais, pois apresentam 

diversificação mesmo se o investidor possuir apenas uma cota. Isso é ideal para investidores 

inexperientes e com poucas condições de diversificar um portfólio por si só, seja por o capital 

investido ser pequeno ou até mesmo por não conhecer a teoria da diversificação. Portanto, os 

fundos de investimento têm se tornado um produto financeiro cada vez mais desejado e 

apreciado por esse tipo de investidor. 

No Brasil, dados da ANBIMA mostram uma taxa de crescimento dos ativos administrados de 

mais de 10% ao ano, sendo que setembro de 2016 ultrapassava R$ 3 trilhões, mais de 47% do 

PIB nominal. Já em 2019, o total administrado ultrapassou R$ 5,3 trilhões, mais de 72% do PIB 

nominal brasileiro naquele ano. Mesmo diante do pagamento de taxas, investir em fundos 

proporciona vantagens para o investidor individual em termos de conveniência, liquidez e 

diversificação. Estudos anteriores mostram que as diferenças nos retornos dos fundos são 

principalmente explicadas pelas diferenças nas taxas de administração (Sharpe, 1966), e 

considerando-se a impossibilidade de previsão dos retornos dos ativos, pode ser válido 

considerar que as taxas de administração e o tamanho do fundo são informações que auxiliam 

a escolha do investidor. 

A maioria dos estudos acadêmicos apresentam um foco principalmente em retornos antes de 

taxas e impostos. Esse é o retorno obtido a partir dos investimentos e negociações realizadas 

pelo fundo. Entretanto, o ganho líquido de cada investidor pode ser diferente. Dessa forma, não 

é possível mensurar com exatidão o ganho de capital obtido pelo cotista. Além disso, deve-se 

considerar que alguns fundos apresentam tipos diferentes de tributação, como é o caso dos 

Fundos de Investimentos Imobiliários. Em uma análise bem acurada é interessante observar o 

retorno líquido para o investido, pois esse é o fator que traz o ganho de capital para o cotista. 

Esse tema foi tratado por Busse (2014), que afirma que apesar do interesse em retornos após 

impostos, existem desentendimentos sobre como medir esses retornos, pois os investidores 

diferem em suas alíquotas de impostos. Entretanto, a taxa de administração é a mesma 

independente do cotista. 

Além dos impostos obrigatórios, as gestoras de fundos de investimentos cobram taxas de 

administração e taxa de performance sobre os resultados e isso implica no retorno geral do 

investidor. Essas são as taxas comuns aos investidores e, como demonstra o estudo de 

Dalmácio, Nossa e Zanquetto Filho (2007), é possível verificar a influência delas na 

performance dos fundos. Nesse estudo, eles encontraram uma relação quadrática entre taxa de 

administração e o Índice de Sharpe (como proxy para performance), com o coeficiente negativo, 

ou seja, encontrou-se um ponto de máxima. Isso demonstra que existe uma taxa de 

administração ótima para um fundo que apresenta uma melhor performance. 

Outros estudos como o de Heaney (2008) evidenciaram que existe uma performance superior 

em fundos mais jovens que mais velhos. Também, existe uma evidência de uma relação 

negativa entre tamanho do fundo e idade do fundo. Argumentaram que fundos velhos 



 

encontram o equilíbrio de tamanho e apresentam menor retorno em excesso e atrai menos 

dinheiro. 

 

2. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O quanto o tamanho de um fundo e a taxa de administração influencia na performance em 

excesso de um fundo de investimento? A taxa de performance influencia a performance 

também? 

 

3. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar qual o efeito do patrimônio de um fundo e da taxa de 

administração sobre a performance de fundos brasileiros. Uma vez que vários autores como 

Elton, Gruber e Blake (2001), Pollet e Wilson (2008), Chan et al. (2009), demonstraram uma 

influência dessas variáveis sobre a performance de fundos internacionais. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

Berk e Green (2004) buscam a existência de um tamanho de fundo ótimo ou mesmo a de um 

efeito do tamanho em equilíbrio para a performance de fundos. De acordo com Heaney (2008), 

existem evidências de efeitos de tamanho no desempenho com fundos menores com 

desempenho melhor do que fundos maiores, particularmente em comparações entre fundos 

extremamente pequenos e muito grandes. Portanto, verificar a existência ou não de um tamanho 

ótimo é importante para definir o momento de um fundo parar a capitação e também definir 

suas taxas de administração e de performance. 

 

5. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Ciccotello e Grant pesquisaram no ano de 1996 a relação entre retornos históricos superiores e 

a fundos maiores na época e não conseguiram encontrar evidências que sustentem a existência 

de alguma relação entre o tamanho do fundo e o desempenho do fundo. Dessa forma, chegaram 

à conclusão que o desempenho passado não influenciam no desempenho futuros dos fundos e 

de que a melhor solução para investidores individuais que busca superar os retornos dos seus 

investimentos com fundos, seria preciso procurar pelo fundo que se destacaria nos próximos 

períodos, pois não pode se esperar que os fundos que estão na liderança continuem apresentando 

um retorno em excesso superior aos seus pares por muito tempo. 

Berk e Green (2002) observaram que alguns efeitos que são considerados anômalos podem ser 

facilmente explicados ao observar a escalabilidade do fundo, uma vez que não depende apenas 

da capacidade de gestão dos diretores, mas na dificuldade de gerenciar a alocação de valores 

muito grandes. Isso faz com que, algumas vezes fundos ativos apresentem em retornos 

inferiores a fundos passivos. 

Gregoriou e Rouah (2002) verificaram a relação entre a performance de fundos de hedge e o 

seu tamanho e não encontraram resultados significativos, mas sugeriram que com crescimento 

do fundo as operações ficariam mais arriscadas e poderiam aumentar o risco de falência e 

também poderiam reduzir o seu alfa do fundo. Nesse estudo foram analisados como proxy para 

a performance o índice de Sharpe e o índice de Treynor. 



 

Chan et al. (2005) encontrou evidências que indicariam que o tamanho do fundo prejudica o 

seu desempenho, uma vez que fundos muito grandes incorrem em um custo de transação maior. 

Por conta disso, eles tendem a seguir uma estratégia mais passiva e realizar menos transações 

para tentar superar seu benchmark, já os fundos menores, que incorreriam em custos de 

transação bem inferiores aos dos grandes fundos, poderiam realizar mais transações para tentar 

superar seu benchmark. 

Ao observar o mercado brasileiro, a pesquisa de Dalmácio, Nova e Zanquetto Filho (2007) 

verificou a existência de uma correlação entre a taxa de administração e a performance, 

representada pelo índice de Sharpe. Essa relação se apresentou fraca, todavia foi possível 

observar uma relação quadrática entre a taxa de administração e o índice de Sharpe. A partir 

disso é possível definir um ponto de máxima entre eles. Nesse trabalho, eles utilizaram uma 

regressão Cross-section para analisar os fundos. 

Uma pesquisa apresentada por Heaney (2008) encontrou evidências de uma performance 

superior em títulos mais jovens no mercado australiano. Além disso, encontrou uma relação 

negativa entre o tamanho do fundo e a idade, o que levou a argumentação de que os fundos 

mais velhos encontram o equilíbrio. Para encontrar esses resultados, o autor utilizou o modelo 

de regressão com dados em painel para explicar a variação no crescimento do fundo em relação 

ao excesso de retorno, idade, a defasagem da volatilidade, utilizou variável dummy para fundos 

familiares e outros fatores regressivos. 

O trabalho realizado por Iquiapaza et al. em 2008 encontrou resultados bem interessantes 

quanto à questão da captação dos fundos de investimentos. A análise foi realizada com fundos 

exclusivos e não exclusivos e utilizou-se dados mensais. Como resultado, foi possível observar 

que os fundos exclusivos costumam ser mais sofisticados que fundos não exclusivos, pois a 

captação es líquidas dos fundos não exclusivos apresentaram significância nos indicadores de 

defasagem. Ademais, foi encontrado efeito calendário nos meses de janeiro e agosto. Nessa 

pesquisa, para estimar esses resultados e diminuir os efeitos da das informações extremas e do 

outliers utilizou-se uma técnica robusta conhecida como Estimadores-M restritos. 

Pollet e Wilson (2008) verificaram a relação existente entre fundos grandes e pequenos e foi 

possível notar a existência em relação entre o desempenho e de taxa de administração. Foi 

possível observar que para fundos muito grandes, a adição de um novo gerente traria um 

benefício analítico para escolha de produtos e não resultaria em um aumento no retorno para o 

fundo, logo os fundos grandes tendem a estabilizar os gastos com administração. Entretanto, 

eles apresentam uma certa dificuldade em alocar os seus recursos de forma eficiente ao 

escalarem. Já os fundos pequenos não tem tanta dificuldade em alocar os seus recursos. O artigo 

também levantou uma indagação sobre o fato dos fundos grandes não se organizarem e 

dividirem em vários sub fundos internos, dessa forma seria mais fácil realocar recursos de forma 

mais eficiente. 

Elton, Gruber e Blake (2011) apresentaram um trabalho com título bem sugestivo: Does size 

matter? The relationship between size and performance. Nesse trabalho, foi possível observar 

que as taxas de administração de um fundo diminuem com tamanho e com sucesso do fundo. 

Um fundo de alto desempenho normalmente apresenta uma redução nas taxas de administração 

e os fundos de baixo desempenho apresentam taxas de administração mais alta.  É uma relação 

interessante de observar, pois os custos administrativos tem um grande componente fixo e com 

o crescimento do fundo faz com que essa taxa de administração se torne cada vez menor. A 

amostra utilizada considerou todos os fundos listados na CRSP (Center for Research in Security 

Prices) de 1999 a 2009.  



 

6. AMOSTRA 

 

Para a pesquisa foram utilizados fundos de ações brasileiros excluindo fundos familiares 

e fundos exclusivos, pois eles apresentam certas peculiaridades que poderiam enviesar amostra. 

A base de dados conta com 724 fundos de ações de carteira livre entre o ano de 2009 e 2017. 

Para as análises foi definido como performance o alfa de quatro fatores e o índice de Sharpe, 

pois esses são os principais indicadores de performance mais utilizado pelos fundos. 

 

7. METODOLOGIA 

 

Como visto na literatura apresentada anteriormente, a maior parte dos estudos utilizaram a 

regressão com dados em painel com efeitos fixos. Para esse de trabalho também será utilizada, 

pois a regressão com dados em painéis é muito importante quando se vai analisar vários dados 

de vários ativos no decorrer do tempo. 

Conforme Hsiao (2005) a metodologia de dados em painel apresenta um resultado mais preciso. 

Ele afirma que os dados em painel, normalmente, contêm mais graus de liberdade e 

apresentariam menos multicolinearidade que modelos como cross-section ou mesmo séries 

temporais. Além disso, esse modelo apresenta uma melhor capacidade em capturar a 

complexidade do comportamento humano que os modelos supracitados. 

Em 2008, Heaney realizou uma pesquisa no mercado Australiano em que utilizou o modelo de 

dados em painel para explicar a variação no crescimento do fundo. Devido a esse modelo 

apresentar uma acurácia maior, ele foi escolhido para realizar a pesquisa.  

A montagem da análise dos dados em painel teve a intenção de encontrar a relação entre a 

performance do fundo (que é dada pelas proxys citadas) em relação ao patrimônio líquido do 

fundo, a taxa de administração, a idade do fundo e a taxa de performance. A partir da plotagem 

dos gráficos, será possível identificar visualmente a existência de uma relação linear ou 

quadrática entre as variáveis. 

 

7.1. Índice de Sharpe 

 

O Índice de Sharpe (IS) é um indicador que apresenta o retorno em excesso de determinado 

investimento dado o nível de risco que esse investimento apresenta. O retorno excedente é o 

retorno superior à taxa de retorno livre de risco. A quantidade de risco incorrida pelo 

investimento é dada pelo desvio-padrão dos retornos do ativo. Este indicador é definido como: 

 

𝐼𝑆𝑡 =
𝑟𝑝,𝑡 − 𝑟𝑓,𝑡

𝜎𝑝,𝑡
 

 

Onde 𝐼𝑆𝑡 é o Índice de Sharpe no tempo 𝑡 e 𝑟𝑝,𝑡 é o retorno do portfólio no tempo 𝑡, 𝑟𝑓,𝑡 é o 

retorno da taxa livre de risco no tempo 𝑡 e 𝜎𝑝,𝑡 é o desvio padrão do portfólio no tempo 𝑡. 

 

7.2. Alfa de quatro fatores 

 

Vários métodos de análise e previsão de retornos dos ativos foram desenvolvidos com o passar 

do tempo. Um deles é o método de quatro fatores desenvolvido por Carhart (1997), e ele pode 

ser estimado a partir da seguinte equação: 



 

𝑅𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 ⋅ 𝑅𝑀𝑅𝐹𝑡 + 𝛽2 ⋅ 𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽3 ⋅ 𝐻𝑀𝐿 +  𝛽4 ⋅ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑡 + 𝜖𝑡 

 

 

onde 𝑅𝑡  é o retorno em excesso de um ativo no mês 𝑡 , 𝑅𝑀𝑅𝐹𝑡  é o retorno de mercado 

ponderado pelo valor do mês 𝑡 menos a taxa livre de risco, 𝑆𝑀𝐵𝑡 (pequenos menos grandes - 

small minus big) é o fator para capturar o efeito do tamanho no tempo 𝑡, 𝐻𝑀𝐿𝑡 (alto menos 

baixo - high minus low) é pra capturar o efeito book-to-market no tempo 𝑡 e 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑡 é 

para capturar o fator momentum no tempo 𝑡. 

 

8. RESULTADOS 

 

Para uma análise inicial e identificação das possíveis relações existentes entre as variáveis foi 

plotado gráficos tridimensionais para tentar relacionar as variáveis. Esses gráficos facilitariam 

bastante a montagem das equações para serem validados estatisticamente a partir ir das 

regressões com dados em painel. Essa visualização é muito importante para se tornar mais claro 

a relação existente entre essas variáveis. 

 
 

O gráfico acima demonstra a densidade da relação existente entre o alfa de Jensen o Patrimônio 

Líquido dos fundos e a taxa de administração desses fundos. É possível observar que não há 

uma indicação muito clara da relação existente entre as variáveis. 

 



 

 
 

Entretanto, ao mudar o ponto de observação, é possível notar uma relação quadrática do 

PL com o alfa de Jensen. Ao observar as combinações entre o PL e as taxas de administração, 

foi possível observar que existe um ponto ótimo que maximiza o alfa, esse ponto seria os fundos 

que apresentam maior taxa de administração e também apresentam uma idade elevada. Em 

determinado espaço da taxa de administração, é possível observar uma relação quadrática. 

 

R² = 51,5% Sinal Coeficiente Std. Error z-value Pr(>|z|)  

LN(PL) - -0,0093 0,0012 -7,4442 0,0000 *** 

Taxa Administração - -111,5087 14,0411 -7,9416 0,0000 *** 

(Taxa Administração)² + -0,0010 0,0002 -5,4437 0,0000 *** 

Idade Fundo - 0,0172 0,0046 3,7079 0,0002 *** 

Taxa de Performance + 13 688,3289 1648,4724 8,3036 0,0000 *** 

Taxa Administração * LN(PL) + 3,4909 0,6294 5,5463 0,0000 *** 

 

É possível observar que o existe uma relação negativa do logaritmo natural do PL de 

uma empresa com a performance, que nesse caso foi o alfa de Jensen. Além disso, é possível 

observar uma relação negativa da taxa de administração e uma relação negativa da taxa de 

administração ao quadrado, o que implica que existe um ponto de máxima existente, ceteris 

paribus, da taxa de administração. A idade do fundo implica que quanto mais velho, menos o 

fundo performa. Já a taxa de administração multiplicada pelo PL indica que quando o PL é alto 

e a taxa de administração também ela apresenta uma melhor performance. Uma observação 

relevante é a taxa de performance que apresenta uma relação positiva com a performance, ou 

seja, quanto maior a taxa de performance, mais o fundo performa. Esse é um fato que pode 

influenciar no conflito de agência do fundo, pois ele irá lucrar mais caso performe, e portanto, 

buscará novas maneiras de obter esses resultados para que aumente a lucratividade para os 

gestores. 



 

Ao observar a relação entre o Índice de Sharpe e o retorno do fundo pode-se obter os 

seguintes resultados. 

 

 
O gráfico anterior demonstra a densidade da relação existente entre o Índice de Sharpe 

o Patrimônio Líquido dos fundos e a taxa de administração desses fundos. É possível observar 

que, assim como com o Alfa, não é possível observar uma relação muito clara existente entre 

as variáveis. 

 

 
Entretanto, ao mudar o ponto de observação, é possível observar algumas relações com 

o Índice de Sharpe. Ele pode apresentar uma relação quadrática com o sinal positivo uma vez 



 

que apresenta um ponto de mínima em relação ao PL. Ao observar as combinações entre o PL 

e as taxas de administração, foi possível observar que existe dois pontos que maximizam o 

índice de Sharpe. Logo no início do fundo, com uma taxa de administração mediana é possível 

se obter um índice de Sharpe maior, e após passar determinado tamanho, o fundo volta a crescer 

o índice de Sharpe. É possível observar que a relação da taxa de administração com o Índice de 

Sharpe, até determinado tamanho de PL é uma relação quadrática que apresenta o a<0, a partir 

de determinado tamanho essa relação não se preserva. 

Entretanto, estatisticamente não foi possível encontrar relações entre elas. Encontrou-se 

apenas relação entre logaritmo natural do PL e a Idade do Fundo. Nesse caso, o fundo 

performou melhor quando seu PL foi maior, e apresentou uma relação negativa com a idade. 

 

R² = 77,5% Sinal Coeficiente Std. Error z-value Pr(>|z|)  

LN(PL) + 0,4631 0,0068 6,7806 0,0000 *** 

Idade Fundo - -0,3354 0,0020 -17,1651 0,0000 *** 

 

 
 

Pelo gráfico é possível perceber uma relação positiva e quase linear do PL com o IS. 

Porém, é possível observar uma relação quadrática com a negativo para a idade do fundo. 

Entretanto, ao realizar as pesquisas, foi possível encontrar uma relação positiva. 

 

 Sinal Coeficiente Std. Error z-value Pr(>|z|)  

LN(PL) + 0,0464 0,0068 6,8079 0,0000 *** 

Idade Fundo - -0,0401 0,0039 -10,3293 0,0000 *** 

Idade Fundo² + 0,0003 0,0002 1,9475 0,0515 . 

 

Logo, a idade do fundo apresentaria um ponto de mínima em relação ao índice de 

Sharpe. 

 

 



 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos foram significativos ao utilizar o Alfa e apontaram para uma relação 

negativa com o Patrimônio Líquido Logaritmizado, Taxa de Administração e Idade do Fundo 

e uma relação positiva com a Taxa de Performance, com a Taxa de Administração ao quadrado 

e com a Taxa de administração relacionada com o Patrimônio Líquido. Já ao utilizar o Índice 

de Sharpe apenas duas variáveis foram significativas e apontaram para uma relação negativa da 

performance com o Patrimônio Líquido Logaritmizado e a idade do fundo. Portanto, foi 

possível observar que no Brasil existe uma relação entre o alfa de Jensen com a idade, taxa de 

performance, administração e até mesmo o Patrimônio Líquido. Já ao considerar o Índice de 

Sharpe, existe a relação apenas com a idade do fundo e do patrimônio líquido. Esses resultados 

permitem a elaboração de estratégias de investimento em fundos mais elaboradas. 
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