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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a relação entre performance e captação líquida 

(relação fluxo-retorno) dos fundos de ações socialmente responsáveis comparativamente aos 

fundos convencionais brasileiros, identificando as diferenças existentes entre essa relação para 

os dois grupos de fundos de investimento. Para isso, foram coletados dados na plataforma 

Quantum Axis, referentes à captação líquida, retorno e patrimônio líquido de fundos de ações 

convencionais e SRI do Brasil, para um período temporal mais longo (2005 a 2017) e outro 

mais curto (2009 a 2017). Os dados foram divididos em quatro amostras menores, de acordo 

com critérios determinados, a saber: fundos sustentáveis, convencionais I, convencionais II e 

Par a Par (PAP).  Posteriormente,  foram estimadas regressões em dados em painel para cada 

uma das quatro amostras e para os dois períodos temporais estipulados, considerando a variável 

dependente Captação líquida e variáveis independentes retorno nominal ou retorno ajustado ao 

risco, log da idade do fundo e log PL. Os resultados referentes às amostras Convencionais I (em 

ambos os períodos analisados), Convencionais II e PAP (no período de 2005 a 2017)  mostraram 

diferenças entre a relação fluxo-retorno dos fundos SRI e  convencionais, sendo que a influência 

exercida pelo retorno passado sobre a captação é maior nos fundos SRI  do que nos 

convencionais. Por outro lado, ao considerar amostra de fundos Convencionais II e PAP no 

período de 2009 a 2017, período pós crise do subprime 2008, verifica-se que a relação fluxo-

retorno dos fundos SRI é semelhante àquela dos fundos convencionais, o que denota mudança 

do perfil do investidor pós crise. Embora os resultados tenham sido variados para as diferentes 

amostras consideradas, a magnitude dos coeficientes estimados evidencia que a influência do 

retorno sobre a captação líquida nos fundos SRI é, em geral, semelhante ou maior que nos 

fundos convencionais. Esse achado permite inferir que, considerando as amostras e os períodos 

temporais estipulados nesse trabalho, quando da decisão de aplicação em fundos de 

investimentos, os investidores responsáveis brasileiros tendem a valorizar tanto quanto ou mais 

os retornos passados do que os investidores convencionais.  

 

 

Palavras-chave: fundos de investimento, fundos socialmente responsáveis, SRI, relação fluxo-

retorno, regressão de dados em painel. 

  



 
 

ABSTRACT 

This research aimed to analyze the relationship between performance and net funding (flow-

return ratio) of socially responsible equity funds compared to conventional Brazilian funds, 

identifying the differences between this relationship for the two groups of investment funds. 

For this purpose, data were collected on the Quantum Axis platform, referring to net funding, 

return and net worth of conventional stock funds and SRI of Brazil, for a longer time period 

(2005 to 2017) and a shorter period (2009 to 2017). The data were divided into four samples, 

according to certain criteria, namely: SRI, conventional I, conventional II and Par to Par (PAP) 

funds. Subsequently, regressions on panel data were estimated for each of the four samples and 

for the two stipulated time periods, considering the dependent variable Net Funding and 

independent variables nominal return or risk adjusted return, log of fund age and log net worth. 

The results for Conventional I (in both analyzed periods), Conventional II and PAP (between 

2005 and 2017) showed differences between the flow-return ratio of the SRI and conventional 

funds, and the influence exerted by the past return on the funding is higher in SRI funds than in 

conventional. On the other hand, when considering the sample of Conventional funds II and 

PAP in the period from 2009 to 2017, post-crisis period of the subprime 2008, the flow-return 

ratio of SRI funds is similar to that of conventional funds, which denotes change of the post-

crisis investor profile. Although the results were varied for the different samples considered, 

the magnitude of the estimated coefficients shows that the influence of the return on net funding 

in SRI funds is generally similar or greater than in the conventional funds. This finding allows 

us to infer that, considering the samples and time periods stipulated in this work, when the 

decision to invest in investment funds, Brazilian responsible investors tend to value as much or 

more the past returns than the conventional investors. 

 

Keywords: mutual funds, socially responsible investment mutual funds, SRI, flow-return 

relation, panel data regression 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

A preocupação da sociedade com o impacto ambiental dos negócios começou a 

aumentar nos anos 70, esta preocupação levou a uma conscientização ambiental e uma 

demanda, por parte da sociedade, da divulgação de informações ambientais pelas organizações. 

A partir de então, acordos e tratados internacionais foram criados com o objetivo de proteger o 

meio ambiente. Nos anos 90, não somente o meio ambiente, mas também o impacto social 

começou a ser integrado no planejamento e na cultura empresarial (MARCONDES; BACARJI, 

2010; LINNENLUECKE; GRIFFITHS, 2013; STROBEL et al., 2004).    

Desde então, a ética, a responsabilidade social e a governança corporativa passaram a 

ter importância para a administração e gestão organizacional, com o intuito de buscar um 

equilíbrio entre os interesses dos acionistas e a responsabilidade social com toda a comunidade. 

Assim sendo, a preocupação com a sustentabilidade nos negócios vem crescendo em diversos 

grupos de interesse, como investidores, sociedade, organizações e clientes.  

O tema responsabilidade social também tem despertado a atenção no âmbito do mercado 

financeiro, onde iniciativas que têm a preocupação de agregar fatores ambientais, sociais e/ou 

de governança (ASG) nos investimentos vêm ganhando força nos últimos anos. Dentre essas 

iniciativas, pode-se citar o surgimento das modalidades de investimentos denominadas como 

investimentos socialmente responsáveis, os SRIs (do inglês Socially Responsible Investments). 

Outra  iniciativa trata-se do código stewardship da Associação de Investidores no Mercado de 

Capitais (AMEC) - stewardship é o cuidado que os investidores institucionais1 devem ter na 

gestão e no monitoramento dos valores mobiliários - que tem como um dos princípios a 

consideração de aspectos ASG no processo de investimento. Além dessas iniciativas, destaca-

se o Principles for Responsible Investment (PRI) que se trata de princípios para investimentos 

responsáveis, que foram desenvolvidos por uma iniciativa de investidores em parceria com a 

Iniciativa Financeira do Programa da ONU para o Meio-Ambiente (UNEP FI) e o Pacto Global 

da ONU. 

O SRI, que constitui tema específico deste trabalho, é também conhecido como 

investimento ético, sustentável e/ou verde, cresceu ao longo dos anos 90, ao redor do mundo, 

tendo como principal objetivo a integração de aspectos sociais, ambientais, de governança e/ou 

éticos nos investimentos. Em outras palavras, investimentos com objetivo de refletir valores 

morais da sociedade, que se baseiam na lógica de agregar práticas empresariais sustentáveis e 

                                                 
1 Participantes do mercado financeiro que atuam na gestão de terceiros, por exemplo: entidades de previdência 
privada, fundos de pensão, gestoras de fundos de investimento. 
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criação de valor para o acionista no longo prazo (BALLESTERO et al., 2015; DOMINI, 2001; 

MARCONDES; BACARJI, 2010; MONZONI et al., 2006). Entendendo esse fenômeno a partir 

de outra ótica, Renneboog et al. (2008) consideram que o crescimento da indústria SRI, a partir 

dos anos 90, é reflexo de um consumismo ético, onde os consumidores pagam um prêmio pelos 

produtos que são coerentes com seus valores pessoais.  

Em 1999, foi criado o primeiro índice acionário de sustentabilidade vinculado a uma 

bolsa de valores, o Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) da Bolsa de Nova Iorque. No 

Brasil, a Bovespa (atual B32) criou em 2005 o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), 

que se tornou o primeiro índice de sustentabilidade da América Latina (MARCONDES; 

BACARJI, 2010). Atualmente, além do ISE, a B3 possui o Índice Carbono Eficiente - ICO2 e 

quatro índices relacionados à governança corporativa. Como resultado destes índices, o 

mercado brasileiro possui várias alternativas de investimento com foco em sustentabilidade, 

como por exemplo, os fundos de ações classificados pela Associação Brasileira das Entidades 

dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima) como sendo de sustentabilidade/governança. 

O primeiro fundo sustentável do Brasil foi criado no final de 2001, pelo Banco ABN 

Amro Real, o Fundo Ethical. Anos depois, em fevereiro/2004, foi criado o fundo “Itaú 

Excelência Social Ações”. Após o lançamento do ISE, em 2005, diversos novos fundos foram 

criados com o propósito de alinhar estratégias financeiras e não financeiras nos investimentos.  

De acordo com a plataforma Quantum Axis3 (plataforma web, disponível mediante a 

contratação, que possibilita acessar informações financeiras de ações, índices, fundos de 

investimentos, entre outras), de 2005 a 2017, já constaram 64 fundos de ações com classificação 

Anbima sustentabilidade/governança ou que possuíam características de sustentabilidade. De 

acordo com os dados da referida plataforma, o patrimônio líquido dos fundos classificados pela 

Anbima como sustentabilidade/governança teve uma variação nominal de 225% entre 

dezembro/2002 e dezembro/2017, saltando de um patrimônio de R$203 bilhões para R$ 660 

bilhões. 

A indústria de fundos convencional é regida pela maximização da riqueza.  Investidores 

convencionais procuram fundos com maior retorno financeiro. Na literatura acadêmica, existem 

diversos estudos que apontam que a análise histórica de rentabilidade é utilizada pelos 

investidores no momento da tomada de decisão na aplicação em fundos. Em outras palavras, 

estas pesquisas afirmam, de uma forma geral, que a captação líquida dos fundos de 

                                                 
2 A B3 foi criada em 2017 com a junção das empresas Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo 
(BM&FBOVESPA) e a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP). 
3 Acesso restrito mediante a login e senha.  
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investimentos é influenciada pelo seu retorno financeiro passado, sendo esta relação também 

conhecida por fluxo-retorno (IPPOLITO, 1992; GOMES, 2014, GUTERMAN, 2009; MUNIZ, 

2015; SIRRI; TUFANO, 1998).  

 Ao aplicar em fundos SRI, não apenas o aspecto financeiro é relevante, mas também o 

aspecto sustentável do fundo. Logo, devido a estes outros aspectos não financeiros intrínsecos 

do investimento SRI, espera-se que os investidores SRI (investidores que aplicam em fundos 

SRI) se importem menos com o retorno financeiro do que os investidores convencionais. Em 

outras palavras, espera-se que a relação entre performance e captação dos fundos SRI seja 

diferente dos fundos convencionais (BENSON; HUMPHREY, 2008).  

Assim, com o intuito de compreender esta relação fluxo-retorno dos fundos SRI no 

mercado brasileiro, a presente dissertação utiliza um modelo econométrico de dados em painel. 

O modelo de dados em painel constitui o modelo indicado quando o objetivo é analisar um 

conjunto de unidades (que no caso deste trabalho são os fundos de investimento) ao longo do 

tempo. Ressalte-se que essa ferramenta econométrica já foi utilizada em outros estudos que 

possuíam objetivos semelhantes ao deste estudo. Como por exemplo, Ippolito (1992), 

Guterman (2009) e Bardella (2009) que utilizaram o modelo de dados em painel para analisar 

a relação entre performance financeira e captação em fundos convencionais e Martí-Ballester 

(2015) utilizou um modelo de dados em painel de efeitos fixos para compreender a relação 

fluxo-retorno dos fundos de pensão espanhóis.  

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Em âmbito internacional, existem diversas pesquisas sobre SRI, que endereçam 

questões como a criação de portfólio (BILBAO-TEROL, A. et al. 2012; HALLERBACH et al., 

2004); estudo de performance (GALEMA R. et al., 2008; HAMILTON et al., 1993; 

STATMAN, 2000); comportamento do investidor (ROSEN et al., 1991; WEBLEY et al., 

2001), entre outras. 

De modo semelhante ao que ocorre no cenário internacional, verifica-se também em 

âmbito nacional uma literatura diversificada sobre SRI, com foco em temas como investimentos 

sustentáveis nos fundos de pensão (OIT, 2015); comparação da performance do índice ISE com 

índices de ações convencionais (CRISTÓFALO et al., 2016; FIGUEIREDO; ARAÚJO, 2016; 

MACHADO et al., 2009; REZENDE et al., 2008); comparação da performance de fundos de 
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ações sustentáveis com fundos de ações convencionais e/ou índices convencionais (PINTO et 

al., 2014; VASCONCELOS, 2017). 

No que se refere à relação entre performance e captação dos fundos sustentáveis, 

algumas pesquisas no contexto internacional tratam dessa relação, ao analisar se há diferença 

entre o fluxo-retorno dos fundos SRI com os fundos convencionais (BENSON; HUMPHREY, 

2008; GHOUL; KAROUI, 2017; RENNEBOOG et al., 2011). Estes trabalhos afirmam, de uma 

forma geral, que há uma diferença entre a relação fluxo-retorno para os fundos SRI e 

convencionais, uma vez que os investidores de SRI se importam menos com o retorno 

financeiro do que os investidores convencionais. No trabalho de Renneboog et al. (2011) a 

relação fluxo-retorno dos fundos SRI é estudada em âmbito internacional, os autores 

verificaram que a relação fluxo-performance dos fundos SRI se dá de forma diferente entre os 

países analisados na pesquisa, pois os valores não financeiros dos investimentos sustentáveis 

diferem entre os países.  

Por outro lado, em âmbito nacional, a análise da literatura evidencia que os trabalhos de 

pesquisa que se voltam para a relação fluxo-retorno de fundos de investimentos analisam apenas 

os fundos convencionais (BARDELLA, 2009; GOMES, 2014, GUTERMAN, 2009; MUNIZ, 

2015). No entanto, vale lembrar que existem aspectos intrínsecos não financeiros nos fundos 

SRI, o que pode acarretar diferença na relação fluxo-retorno destes fundos frente aos fundos 

convencionais. Salvo melhor juízo, não foram encontrados trabalhos que abordam a relação 

entre performance e captação (relação fluxo-retorno) para os fundos socialmente responsáveis 

no Brasil. Também não foram localizados estudos que analisam se os investidores SRI 

brasileiros se importam menos com o retorno financeiro do que os investidores convencionais 

deste país, como sinalizado pela literatura.  

O código stewardship da AMEC considera que “o papel dos investidores institucionais 

não pode ser dissociado do dever fiduciário pactuado ao assumir a gestão de recursos em um 

nome de conjunto de indivíduos” (AMEC, 2018). Assim, os investidores institucionais “tomam 

conta” dos valores mobiliários e para isso devem considerar outros aspectos como ambientais, 

sociais e/ou governança (ASG) em sua tomada de decisão. Com isso, em função dos aspectos 

intrínsecos não financeiros dos SRIs (investimentos que consideram aspectos ASG), as gestoras 

de fundos de investimentos brasileiras e gestores de carteira de investimento carecem de 

entender se a relação fluxo-retorno dos SRIs brasileiros é semelhante ou não àquela dos 

investimentos convencionais deste país. Ao entender se o investidor SRI brasileiro abdica de 

um retorno financeiro em prol de um fundo de investimento mais sustentável, as gestoras de 

fundos de investimentos do Brasil poderão estruturar fundos de investimentos sustentáveis mais 
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alinhados ao perfil do investidor SRI brasileiro, no que se refere tradeoff entre retorno 

financeiro e perfil sustentável do mesmo. Além disso, os gestores de carteira poderão construir 

sua carteira de investimento SRI de uma forma ótima, alinhando aspectos não financeiros e 

financeiros nos fundos de investimento, de acordo com o perfil do investidor.  

Diante do exposto, questiona-se como se dá o comportamento do investidor SRI 

brasileiro e se o mesmo se importa com a rentabilidade da mesma forma que os investidores 

convencionais brasileiros. E assim, verificar se há diferença entre a relação fluxo-retorno dos 

fundos SRI brasileiros com os fundos convencionais deste país. 

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Com isso, uma problemática se apresenta como motivadora central da presente 

pesquisa: a relação da performance (retorno financeiro) dos fundos SRI brasileiros com a 

captação líquida (fluxo) dos mesmos. Neste contexto, surge a seguinte questão central da 

pesquisa: Os fundos de investimento em ações de empresas com foco em sustentabilidade do 

Brasil apresentam relação fluxo-retorno diferente dos fundos de ações convencionais 

brasileiros? 

Algumas questões secundárias, decorrentes da questão principal, também norteiam este 

trabalho, a saber: 

· O que a literatura acadêmica aponta sobre a relação entre performance/retorno 

financeiro e captação dos fundos de investimentos convencionais e dos fundos 

SRI? 

· Qual o panorama da indústria de fundos SRI no Brasil? 

· O que os dados empíricos mostram sobre a relação entre retorno financeiro e 

captação dos fundos de ações convencionais brasileiros e fundos SRI deste país? 

· Os investidores SRI brasileiros se importam menos com a performance 

financeira do que os investidores convencionais deste país?  

· Os resultados obtidos são compatíveis com os achados na literatura 

internacional? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 
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Na busca de uma resposta para a questão central mencionada anteriormente, este estudo 

tem como objetivo geral de analisar a relação fluxo-retorno dos fundos socialmente 

responsáveis do Brasil comparativamente à relação verificada nos fundos convencionais. 

Para auxiliar o atendimento do objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

· Identificar na literatura acadêmica a relação entre retorno e captação dos fundos 

de investimentos convencionais e fundos SRI; 

· Delinear o panorama da indústria de fundos SRI no Brasil, nos últimos anos; 

· Declarar, com base na literatura, as variáveis a serem utilizadas para estudar a 

relação entre captação e retorno dos fundos de investimentos;  

· Identificar o modelo econométrico apropriado a partir do diagnóstico da relação 

estatística entre as variáveis; 

· Coletar os dados empíricos referentes às variáveis identificadas, estruturando-os 

em uma planilha de dados; 

· Estimar o modelo econométrico, através de software específico, de modo a 

analisar a relação entre performance e captação dos fundos de investimento 

convencionais e SRI no mercado brasileiro; 

·  Analisar os resultados obtidos, comparando a relação fluxo-retorno nos 

modelos estimados para os fundos socialmente responsáveis com a relação 

verificada nos fundos de ações convencionais brasileiros; 

· A partir dos resultados, identificar e analisar a importância atribuída pelos 

investidores SRI brasileiros à performance financeira em comparação àquela 

atribuída pelos investidores convencionais; 

· Comparar os resultados obtidos referente à relação fluxo-retorno dos fundos SRI 

brasileiros com os resultados encontrados na literatura internacional. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DE PESQUISA 

 

A pesquisa tem o objetivo de analisar como se dá a relação fluxo-retorno dos fundos 

socialmente responsáveis do Brasil em comparação à relação verificada nos fundos 

convencionais. No que se refere à delimitação dos fundos que são objeto de análise, foram 

utilizados apenas os fundos socialmente responsáveis do Brasil disponíveis ao público geral, 
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ou seja, não foram considerados nesta pesquisa os fundos SRI restritos (fundos destinados à 

aplicação de um determinado grupo de investidores, que tenham entre si vínculo familiar, 

societário ou pertençam a um mesmo grupo econômico) ou exclusivos (fundo exclusivo a um 

único investidor). Além disso, não foram considerados fundos geridos por entidades de 

previdência complementar e/ou fundos de investimento no exterior que possuem características 

sustentáveis e/ou fundos estruturados. Também não foram utilizados fundos com concentração 

de cotistas, ou seja, fundos de investimentos que tenham suas cotas detidas por um pequeno 

grupo de investidores. No que se refere ao período, a pesquisa foi realizada com dados de 2005 

(um ano após a criação do segundo fundo SRI no Brasil e ano da criação do ISE) a 2017. 

 

1.5 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Um primeiro fator que justifica a realização deste trabalho reside na importância de 

artigos que retratem o panorama nacional da indústria de fundos SRI. A literatura evidencia 

artigos que tratam da trajetória do SRI de alguns países e regiões, como por exemplo: França 

(CRIFO; MOTTIS, 2013), Japão (SAKUMA; LOUCHE, 2008), países Nórdicos 

(SCHOLTENS; SIEVÄNEN, 2013), Escandinávia (BENGTSSON, 2008), entre outros. Salvo 

melhor juízo, foram localizados apenas dois trabalhos que tratam da trajetória do SRI no Brasil, 

a saber: fundos sustentáveis (IFC, 2009) e investimentos sustentáveis em fundos de pensão 

(OIT, 2015).  

Tendo em vista essa escassez acima mencionada, acredita-se que a análise do panorama 

da indústria de fundos SRI no Brasil pode contribuir para literatura acadêmica nacional, 

assinalando eventuais questões a serem examinadas em estudos futuros. Além da importância 

para a literatura acadêmica, acredita-se que o entendimento da trajetória da indústria SRI pode 

trazer contribuições práticas ao sinalizar aos investidores aspectos específicos que possam ser 

explorados em estratégias de aplicação financeira nesse mercado.    

O segundo aspecto que se apresenta como motivador e justificativa para a realização do 

presente trabalho refere-se à literatura específica sobre a relação fluxo-retorno dos fundos SRI. 

Sobre esse assunto específico, a literatura nacional e internacional também evidencia um 

reduzido número de estudos. No âmbito nacional, não foram encontrados estudos na literatura 

tratando dessa temática específica, como já ressaltado anteriormente. Assim, trabalhos que 

estudam essa relação podem ser relevantes e fornecer contribuições para o enriquecimento do 

conhecimento nessa área. 
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Por fim, há que se mencionar que ao compreender a relação fluxo-retorno dos fundos 

SRI em âmbito nacional, este trabalho se justifica também pelas possíveis colaborações que os 

seus resultados podem fornecer às gestoras de fundos de investimentos brasileiras e os gestores 

de carteira, no que se refere à construção e gestão de fundos sustentáveis, respectivamente.  

 

1.6 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

· Capítulo 1: Introdução do tema central da pesquisa, sua justificativa, as questões e 

objetivos da pesquisa e sua estrutura. 

· Capítulo 2: Apresenta a base teórica com os temas de sustentabilidade, 

desenvolvimento sustentável, responsabilidade social corporativa, Investimentos 

Socialmente Responsáveis e de fundos de investimentos.  

· Capítulo 3: Detalha a metodologia empregada na realização da pesquisa, assim como 

o modelo econométrico utilizado. 

· Capítulo 4: Apresenta a análise da bibliografia sobre relação fluxo-retorno dos fundos 

e a definição das variáveis a serem utilizadas no modelo econométrico. 

· Capítulo 5: Apresenta o modelo econométrico utilizada e os resultados alcançados com 

a pesquisa, assim como a análise dos mesmos. 

· Capítulo 6: Apresenta as conclusões da pesquisa e as respostas para as questões 

apresentadas no primeiro capítulo. 

 

Além dos capítulos apresentados, fazem parte deste trabalho as referências bibliográficas 

utilizadas e apêndices. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo é subdividido em três seções com o propósito de abordar conceitos teóricos 

importantes para a pesquisa e criar um arcabouço teórico para subsidiar o desenvolvimento da 

mesma. As seções versam sobre: sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, 

responsabilidade social corporativa (RSC), Investimentos Socialmente Responsáveis (SRI) e 

fundos de investimentos. Além disso, é apresentado um mapeamento sobre artigos de SRI que 

foi realizado através de uma revisão de literatura. 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

 

2.1.1 SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra sustentável é originada do latim 

"sustentare", que significa sustentar, conservar. O relatório de Brundtland, divulgado em 1987, 

pode ser considerado um dos mais importantes documentos sobre o desenvolvimento 

sustentável (DIAS, 2011). Neste relatório foi estabelecido o conceito de desenvolvimento 

sustentável como aquele que "satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” (ONU, 1987). Esta 

definição procura estabelecer uma relação de harmonia entre o homem e a natureza (DIAS, 

2011).  

Apesar do Relatório de Brundtland ser um dos primeiros documentos sobre o 

desenvolvimento sustentável, alguns autores como Goodlan (1991) são críticos ao Relatório. 

Goodlan (1991) afirma que a polêmica criada em torno do Relatório de Brundtland é baseada 

no contrapondo entre “crescimento quantitativo” e “desenvolvimento qualitativo”, o que acaba 

considerando o desenvolvimento sustentável como um paradoxo, baseando-se, até certo ponto, 

em um mal entendido semântico (BURSZTYN, 1993, p. 35) 

Já Dias (2011) e Seiffert (2011) consideram que não existe uma única visão/definição 

sobre desenvolvimento sustentável, sendo o conceito, de uma forma geral, relacionado ao 

equilíbrio entre os três eixos fundamentais: crescimento econômico, preservação ambiental e 

equidade social. Assim, para que haja sustentabilidade deve haver um equilíbrio dinâmico entre 
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estas três dimensões. Já Bursztyn (1993), considera que para que ocorra um desenvolvimento 

sustentável deve haver um novo equilíbrio entre as formas de capital (humano, natural, físico e 

financeiro), bem como os recursos institucionais e culturais.  

Bursztyn (1993) considera que há cinco dimensões de sustentabilidade que devem ser 

consideradas no planejamento do ecodesenvolvimento, a saber: Social, Econômica, Ecológica, 

Espacial e Cultural. Seiffert (2011) complementa as dimensões de Bursztyn ao considerar a 

inclusão da dimensão tecnológica no conceito de desenvolvimento sustentável.  

Autores como Munasinghe e Shearer (1995) consideram que a expressão 

desenvolvimento sustentável foi criada para demonstrar que o crescimento econômico e a 

proteção ambiental podem estar alinhados. Os autores afirmam que a prática do 

desenvolvimento sustentável engloba objetivos, necessidades e preocupações de diferentes 

áreas. Por este motivo, sugerem que não exista uma abordagem universal certa ou errada para 

o desenvolvimento sustentável.  

Vale mencionar a emergência de novas teorias do desenvolvimento sustentável como a 

teoria do decrescimento de Georgescu-Roegen. Este autor afirma que a natureza é a única 

limitante do processo econômico. Georgescu-Roegen foi um dos principais inspiradores da 

corrente econômica ecológica (CECHIN, 2008). 

Com relação ao desenvolvimento sustentável no planejamento empresarial, o tripé 

“equilíbrio ambiental, social e econômico” (Triple Bottom Line) começou a ser utilizado no 

planejamento empresarial com vistas a um desenvolvimento sustentável, em 1997, após a 

publicação da edição de John Elkington’s Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 

21st Century Business (MARCONDES; BACARJI, 2010). A partir deste conceito de equilíbrio, 

novos paradigmas de governança empresarial, indicadores de responsabilidade social e de 

sustentabilidade passaram a ser desenvolvidos. De acordo com Elkington (1997) este tripé não 

é estável, devido a ciclos e conflitos políticos, econômicos e ambientais, o que torna maior o 

desafio da sustentabilidade. O autor também afirma que para que ocorra um capitalismo 

sustentável, as empresas precisam considerar não apenas o meio ambiente e tecnologias, mas 

também abordar novas visões como: equidade social, justiça ambiental e ética nos negócios. 

No entanto, algumas empresas se engajam ambientalmente com o intuito de iludir os 

consumidores sobre seu desempenho ambiental ou os benefícios ambientais de um produto ou 

serviço, sendo, portanto, caracterizadas como greenwashing. Esta prática implica em efeitos 

negativos sobre a confiança do consumidor e do investidor em produtos sustentáveis 

(DELMAS; BURBANO, 2013). 
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2.1.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

 

Conforme a ISO 26000 (Diretrizes de Responsabilidade Social das Organizações, cuja 

publicação nacional e internacional ocorreu em 2010), o termo Responsabilidade Social (RS) 

tornou-se mais utilizado no início da década de 70. Inicialmente, a noção de RS era centrada 

em atividades filantrópicas. Temas como: práticas de trabalho, direitos humanos, meio 

ambiente, entre outros, surgiram ao longo do tempo, mediante as necessidades da sociedade. 

Isto é explicado porque os elementos da RS refletem as expectativas/preocupações da sociedade 

em um momento específico, sendo, portanto, passíveis de mudança no decorrer do tempo, 

conforme mencionado no Relatório de Brundtland 1987. 

De acordo com Borger (2013), o conceito de desenvolvimento sustentável está integrado 

ao conceito de RS, pois, para que ocorra o desenvolvimento econômico, de longo prazo, os 

conceitos do tripé “ambiental, social e econômico” devem ser vistos e tratados com pesos 

iguais. A autora afirma que: 

a ideia de sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, começou em 
grande parte com a preocupação ambiental, que acabou por envolver as 
dimensões econômica e social e, a partir dos anos 1990, passou a incluir a 
responsabilidade social empresarial (BORGER, 2013). 
 

Nota-se que o desenvolvimento sustentável e a RS estão relacionadas. O que é 

corroborado pelas normas ABNT (2010) e ABNT (2012) que definem a Responsabilidade 

Social como a 

Responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e 
atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento 
ético e transparente que: 
- contribua para o desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e o bem 
estar da sociedade; 

   - leve em consideração as expectativas das partes interessadas; 
- esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com 
as normas internacionais de comportamento, e 
- esteja integrada em toda a organização e seja praticada em suas relações. 

               (ABNT, 2010, 2012 (grifo nosso) 
 

De acordo com Carrol (1979), a RS é definida ou conceituada de várias formas, 

englobando uma ampla gama de atividades econômicas, legais e voluntárias. Segundo este 

autor, as empresas possuem quatro categorias de RS: Econômica, Legal, Ética e Discricionária. 

Essas categorias se referem a seis questões sociais, que envolvem consumo, meio ambiente, 

discriminação, segurança do produto, segurança do trabalho e shareholders; e a quatro 

filosofias de RS, que são reação, defensiva, acomodação e proativa. 
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A ISO 26000 afirma que a conscientização sobre a responsabilidade social corporativa 

(RSC) tem aumentado por inúmeras razões, como: globalização, maior mobilidade, 

acessibilidade de informações e a natureza global de algumas questões ambientais e de saúde. 

Por outro lado, Albuquerque (2009) afirma que devido à conscientização em relação à RS, a 

sociedade tem pressionado para que as empresas incorporem valores e ideologias como a 

democracia, a igualdade de oportunidades, a saúde e a segurança no trabalho, a proteção ao 

consumidor e um meio ambiente mais limpo em suas operações. 

Corroborando com as informações acima, Dias (2011) afirma que a Constituição de 88 

mudou o posicionamento das empresas quanto aos direitos humanos, do consumidor e o 

impacto ambiental. Outro fato que colabora para a mudança de posicionamento das empresas é 

o aumento da consciência pela sociedade da necessidade da prática do desenvolvimento 

sustentável. Assim, torna-se cada vez mais difícil as empresas desconsiderarem a ética, a 

transparência e a responsabilidade socioambiental em suas relações. Logo, Albuquerque (2009) 

afirma que as organizações foram levadas a assumir, por opção ou por exigência do mercado 

global, uma nova consciência ética e de RS, buscando um equilíbrio entre os interesses dos 

acionistas e da sociedade.  

Outro aspecto intrínseco a RSC diz respeito à governança corporativa empresarial. A 

governança corporativa é um sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas a envolver a alta administração, conselheiros, shareholders e stakeholders em sua 

tomada de decisão. As boas práticas de governança têm como propósito preservar e otimizar o 

valor econômico da empresa no longo prazo, a sustentabilidade e a longevidade da empresa, 

tendo como um dos princípios a transparência nas relações (IBGC, 2015).  

Além de uma maior conscientização por parte da sociedade, alguns documentos 

fomentam a RSC, como a Agenda 21, que foi um dos documentos gerados com o 

desdobramento da Conferência das Nações Unidas de 1992, a Eco-92. Além do Pacto Global 

de 1999, lançado pelas Nações Unidas, com dimensões e princípios sobre a RS (DIAS, 2011). 

Vale mencionar também algumas organizações como o Global Reporting Iniciative 

(GRI) (criada em 1997) e Ethos (criada em 1998) que fomentam a RSC por meio de seus 

relatórios e indicadores de sustentabilidade, respectivamente. Estas organizações ajudam as 

empresas a entenderem e/ou comunicarem seu impacto em questões relacionadas à 

sustentabilidade, por meio de seus relatórios ou indicadores. Assim, auxiliam as empresas a 

analisarem suas práticas de gestão e aprofundarem seu compromisso com a RS e o 

desenvolvimento sustentável. 
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A criação de documentos relacionados à RSC, indicadores e relatórios de 

sustentabilidade nos últimos vinte anos, evidencia que a sociedade preocupa-se em saber o 

impacto que as empresas geram no meio em que elas estão inseridas, ou seja, se as empresas 

possuem um compromisso com o desenvolvimento sustentável. Como mencionado 

anteriormente, o interesse da sociedade pelo desenvolvimento sustentável fez com que a 

sustentabilidade nos negócios crescesse em diversos grupos de interesse. Isto ocorreu até 

mesmo no meio financeiro, como por exemplo: o crédito/financiamento (Carta de Princípios 

para o desenvolvimento sustentável, que postula que o sistema bancário deve privilegiar 

financiamentos a projetos que não impactem o meio ambiente ou que apresentem características 

de sustentabilidade (DIAS, 2011)) e os investimentos socialmente responsáveis (investimentos 

que consideram critérios ambientais, sociais e/ou de governança corporativa para gerar retornos 

financeiros (USSIF, 2018)). 

 

2.2 INVESTIMENTOS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS - SRI 

 

2.2.1 CONCEITOS E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS SRIS 

 

Autores como Sparkes (2001, 2002) e Cowton (1999) consideram que investimento 

socialmente responsável (do inglês Socially Responsible Investment - SRI) e investimento ético 

são sinônimos. Mas qual a definição deste tipo de investimento? Irvine (1987) realiza um 

paralelo entre empresas do bem e do mal e o princípio ético para o futuro para abordar a ética 

nos investimentos. Cowton (1999) considera que investimento ético é aquele que inclui 

objetivos sociais ou éticos, além de critérios financeiros convencionais, nas decisões de 

investimento. Assim torna-se importante, neste tipo de investimento, a forma de ganhar 

dinheiro e não apenas o quanto.  

Weigand et al. (1996) consideram que investir em princípios sociais significa mais do 

que meramente investir de maneira consistente com as crenças morais. Muitas vezes, se 

manifesta como uma convicção de que as empresas que são respeitosas e conscientes com seus 

clientes, funcionários e meio ambiente constituem investimentos superiores.  

Definições atuais enfatizam mais os aspectos ambientais, sociais e/ou de governança 

(ASG) dos SRIs, como Sparkes (2002) que afirma que o SRI é uma filosofia de investimento 

que combina objetivos sociais e ambientais com objetivos financeiros. Já o Fórum para o 
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Investimento Sustentável e Responsável4 (USSIF) (USSIF, 2018), define SRI como um 

investimento que considera critérios ASG para gerar retornos financeiros competitivos de longo 

prazo e impacto social positivo. De modo semelhante, a Associação Europeia para a Promoção 

e Avanço de Investimentos Sustentáveis e Responsáveis em toda a Europa5 (EUROSIF) 

(EUROSIF, 2016), trata o SRI como uma abordagem de investimento orientada para o longo 

prazo, que integra fatores ASG na pesquisa, análise e seleção de títulos dentro de uma carteira 

de investimentos. Assim, combina análise fundamentalista (análise de cunho financeiro) e uma 

avaliação dos fatores ASG, a fim de melhor capturar retornos de longo prazo para os 

investidores e para beneficiar a sociedade influenciando o comportamento das empresas.  

Alguns investimentos estão relacionados principalmente às questões ambientais, como 

por exemplo os fundos de baixo carbono. Estes fundos estão relacionados ao enfrentamento das 

mudanças climáticas em âmbito global, instituindo, portanto, a discussão das finanças de 

carbono no mundo (SOUZA et al., 2013). O Índice Carbono Eficiente ICO2 é um exemplo 

deste tipo de iniciativa. 

Para Cowton (1999), não importa que haja diferentes definições de SRI, mas sim que 

na análise final, os mesmos mostrem um grau razoável de similaridade ao descrever o fenômeno 

social. O USSIF (2018) afirma que não há uma abordagem única para SRI e, da mesma forma, 

não há um termo único para descrevê-lo. Neste trabalho, um investimento sustentável (SRI) é 

um fundo de investimento que leva em consideração critérios financeiros e ASG na decisão de 

investimento (definição esta adaptada do USSIF e EUROSIF).  

Nota-se que a definição de SRI foi se moldando ao longo dos anos. Assim para 

compreender estas mudanças, torna-se válido a apresentação de um breve histórico dos SRIs. 

Renneboog et al. (2008) afirma que o investimento ético tem antigas origens em 

culturas/questões religiosas como judeus, cristãos e islâmicos. Domini (2001), em seu livro, 

também cita alguns grupos religiosos e suas restrições relacionadas ao lucro, considerado 

incoerente com os princípios de tais grupos. De acordo com Renneboog et al. (2008) e Sparkes 

(2002), o primeiro fundo mútuo que empregava triagens/seleções baseadas em questões 

religiosas foi o Pioneer Fund criado em 1928. 

Domini (2001) e Sparkes (2002) afirmam que ao final da década de 60 e 70 o SRI 

começou a tomar forma, modificando o antigo modelo de investimento sustentável baseado na 

fé, ao evoluir e considerar questões éticas mais amplas, como campanha dos direitos civis, 

                                                 
4The Forum for Sustainable and Responsible Investment 
5 European Association for the Promotion and Advancement of Sustainable and Responsible Investment Across 

Europe 
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oposição à guerra do Vietnã e ativismo dos direitos do consumidor. Assim, em 1971, o primeiro 

SRI moderno foi criado, o PAX World Fund, para investidores que eram contrários a Guerra do 

Vietnã e evitavam investimentos em armamentos. 

Do PAX World Fund até os dias atuais, o SRI evoluiu, assim como suas perspectivas e 

motivações. Para Sparkes (2002), a evolução no SRI ocorreu, principalmente, a partir dos anos 

2000, com a regulamentação de fundos de pensão do Reino Unido, que obrigava legalmente os 

fundos de pensão daquele país, a considerarem questões não financeiras (sociais, ambientais, 

éticas e política de voto) em sua política de investimento. Após um ano, regulamentações 

similares foram aprovadas na Alemanha, Suécia e Austrália. Por outro lado, Renneboog et al. 

(2008) consideram que o crescimento da indústria SRI, a partir dos anos 90, é reflexo de um 

consumismo ético, onde os consumidores pagam um prêmio pelos produtos que são coerentes 

com seus valores pessoais. 

 

2.2.2 SCREENS, ÁREAS DE INTERESSE E PRINCÍPIOS DOS INVESTIDORES 

 

No decorrer da história dos SRIs, foram utilizadas diferentes triagens (screens) para a 

escolha de investimentos de acordo com determinados critérios. Originalmente, os 

investimentos éticos tinham uma abordagem negativa (negative screen), a fim de evitar 

investimentos em empresas que possuíam atitudes inconsistentes/incoerentes com um conjunto 

de valores. Isso decorreu do fato de que os investidores éticos eram motivados pela religião e 

procuravam evitar lucrar com indústrias consideradas prejudiciais à sociedade (DOMINI, 

2001).  

Com base na ideia original, a primeira geração dos SRIs foi baseada na seleção de 

investimentos com screens negativos, assim faziam seleção negativa ao excluírem certos 

setores da atividade econômica, como: armas, fumo e bebidas, do portfólio de investimento 

(RENNEBOOG et al., 2008). Prindl e Prodhan (1994) alertam que o critério de exclusão reduz 

o universo de investimento, o que pode ocasionar em um conjunto menor de empresas para 

escolha e consequentemente em um aumento da relação risco e retorno do investimento.  

De acordo com Renneboog et al. (2008) e Domini (2001), a segunda geração de SRI foi 

baseada na seleção de investimentos com screen positivo ou qualitativo que seleciona empresas 

com padrões superiores de RSC relacionados, principalmente, à governança corporativa, 

relações de trabalho e/ou meio ambiente. Os autores mencionam também que o screen positivo 
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é frequentemente combinado com uma abordagem "best in class" – melhores empresas de um 

determinado setor.  

A terceira geração dos SRIs integra a seleção de empresas com base nos critérios 

econômicos, ambientais e sociais, alinhando screens negativos e positivos. Esta geração 

também é chamada de "sustentabilidade" ou "Triple Bottom Line". A quarta geração dos SRIs 

integra a abordagem da terceira geração em conjunto com ativismo do acionista, que se trata da 

influência do acionista nas decisões das empresas por meio de diálogo direto com a 

administração e/ou votação nas assembleias de acionistas (RENNEBOOG et al., 2008). Pode-

se concluir que no decorrer da história do SRI, diversos critérios de seleção de investimentos 

foram sendo incluídos e/ou aprimorados. 

Renneboog et al. (2008) consideram que atualmente o SRI é baseado em screens 

positivos e que a seleção de investimento baseada no mesmo pode levar em consideração 

diferentes critérios e áreas de interesse. De acordo com Sparkes (2002), as principais áreas de 

interesse dos investidores institucionais (participantes do mercado financeiro que atuam na 

gestão de recursos de terceiros) nos SRIs são: o meio ambiente, os direitos humanos, a 

governança corporativa e o desempenho financeiro.  

Prindl e Prodhan (1994) mencionam que investimentos éticos objetivam aplicar em 

empresas cujos produtos ou serviços contribuam positivamente para a sociedade. Assim, levam 

em consideração questões como: boas relações de trabalho, controle da poluição, proteção 

ambiental e atitudes para com as comunidades locais. Já a Federação Internacional de 

Contadores (IFAC, 2012) relaciona três áreas principais relacionadas aos SRIs, a saber: 

ambiental, social e governança. Cada área principal possui diversos critérios, sendo cada um 

relacionado a um indicador de sustentabilidade do relatório do GRI.  

A motivação/comportamento do investidor SRI também se modificou ao longo da 

história. Inicialmente este tipo de investimento era motivado por questões religiosas. Nos dias 

atuais, alguns autores, consideram que a aplicação em SRI é reflexo de um consumismo ético 

(RENNEBOOG et al., 2008). Domini (2001) afirma que a crença fundamental dos investidores 

socialmente responsáveis é que a maneira que eles investem é importante, pois moldará o 

mundo de amanhã ao desempenhar um papel na criação de uma mudança social positiva.  

Ao encarar o fato de que as empresas têm um impacto em sua tomada de decisão, os 

investidores socialmente responsáveis acreditam que ao aplicarem em empresas com 

preocupação sustentável, os investidores emergem como uma voz poderosa que poderá 

impactar positivamente o futuro do nosso planeta (DOMINI, 2001). Corroborando, Webley et 

al. (2001) afirmam que os investidores éticos ingleses baseiam-se na ideologia do investimento 
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e não apenas no retorno financeiro. Já Ballestero et al. (2015) mencionam que os investidores 

éticos possuem uma crescente preocupação com externalidades negativas e interesse nas ações 

positivas dos negócios.  

Já Lewis e Warneryd (1994) concluíram que: 

as observações (da pesquisa) sugerem que há pragmatismo em ambos os lados da 
equação de investimento: alguns investidores querem ser bons, mas também querem 
ganhar dinheiro; Os gestores de fundos têm prazer em desenvolver fundos éticos, mas 
o critério "bondade" não deve sobrepor-se ao desempenho financeiro (LEWIS; 
WARNERYD, 1994, p. 181, tradução nossa)6. 

 
Em outro estudo, Lewis e Mackenzie (2000) concluíram que os investidores SRI 

ingleses mesclam em seus portfólios fundos éticos e não tão éticos. Já Nilsson (2008) concluiu 

que tanto as percepções financeiras quanto as atitudes pró-sociais estão ligadas aos investidores 

SRI europeus. Corroborando as pesquisas mencionadas, Nilsson et al. (2014) verificou que 

retorno financeiro e aspectos ASG são fatores preditores da satisfação dos investidores SRI. 

Ratificando as pesquisas mencionadas, Diouf et al. (2016), ao estudar os investidores SRI 

canadenses, concluiu que fatores ASG, retorno financeiro e o papel da instituição são as 

questões mais relevantes para o investidor SRI.  

Nota-se que as pesquisas acima, referentes aos princípios dos investidores sustentáveis, 

diferem em suas conclusões. Isto decorre do fato de os achados referentes a diferentes países 

refletirem fatores culturais distintos (SPARKES, 2002). Assim, pode-se dizer que as 

motivações dos investidores éticos envolvem diferentes fatores, mas, de modo geral, os 

investimentos possuem cunho social. 

Por fim, além da motivação/princípios dos investidores, vale destacar a existência de 

códigos, projetos e instituições que incentivam a consideração dos impactos ASG na análise de 

investimento pelos investidores institucionais, como por exemplo: o código Stewardship da 

Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC); projeto “O Dever Fiduciário no 

século XXI – Roteiro para o Brasil”; e  os Princípios para Investimentos Responsáveis7 (PRI) 

que foram desenvolvidos por uma iniciativa de investidores em parceria com a Iniciativa 

Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI) e o Pacto Global 

da ONU. A iniciativa PRI iniciativa que acredita que: 

um sistema financeiro global economicamente eficiente e sustentável seja 
absolutamente necessário para a criação de valor no longo prazo. Tal sistema 

                                                 
6 the observations suggest that there is pragmatism on both sides of the investment equation: some investors want 
to be good but they also want to make money; unit trust managers are happy to develop ethical funds but the 
criterion ‘goodness’ must not override financial performance (LEWIS; WARNERYD, 1994, p. 181). 
7 Principles for Responsible Investment 
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recompensará o investimento de longo prazo e responsável, beneficiando o meio-
ambiente e a sociedade como um todo (PRI, 2017). 

 

2.2.3 ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE NO MERCADO ACIONÁRIO 

 

Conforme mencionado anteriormente, nos últimos anos, os conceitos de 

sustentabilidade e RS se tornaram parte da estratégia corporativa e/ou valores de algumas 

empresas. Consequentemente esses princípios vêm sendo progressivamente consolidados nos 

investimentos e no mercado de capitais, o que colaborou para a criação dos índices de ações 

sustentáveis.  

Em 1999, foi criado o primeiro índice8 que levava em conta o desempenho financeiro 

das ações de empresas que tinham compromisso com a sustentabilidade, o Índice de 

Sustentabilidade Dow Jones (Dow Jones Sustainability Indexes - DJSI). O segundo índice 

relacionado à sustentabilidade foi criado em 2001 na Bolsa de Londres, o FTSE4Good; o 

terceiro foi lançado em 2003, em Joanesburgo, África do Sul, o JSE; em 2005, foi lançado o 

quarto índice, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo, 

atual B3 (CRISTÓFALO et al., 2016; MARCONDES; BACARJI, 2010).  

O ISE, da B3, foi criado em 2005 e se tornou o primeiro índice de sustentabilidade da 

América Latina. Este índice serve de referência para investidores que querem acompanhar o 

retorno das ações de empresas preocupadas com a sustentabilidade, além de estimular outras 

companhias a incorporarem questões ambientais, sociais e de governança em seus processos de 

decisão sobre investimentos (MARCONDES; BACARJI, 2010).  

A carteira do ISE tem período de vigência de um ano e a cada ano as empresas se 

submetem, voluntariamente, a uma avaliação de desempenho feita a partir de um questionário. 

Ao longo dos anos, o questionário foi aprimorado e atualmente é dividido em sete dimensões, 

que avaliam diferentes aspectos da sustentabilidade, a saber: Geral (compromissos com o 

desenvolvimento sustentável); Natureza do Produto; Governança Corporativa; Econômico-

Financeira; Ambiental; Social e Mudança do Clima. Além do questionário, são analisados 

documentos das empresas para comprovar as informações fornecidas. Por fim, a deliberação 

final é realizada pelo Conselho Deliberativo do Índice de Sustentabilidade Empresarial (B3, 

                                                 
8 Um índice de ações mede o desempenho médio dos preços de uma carteira de ações, refletindo o comportamento 
do mercado de determinado setor, em determinado intervalo de tempo. O principal índice de ações no Brasil é o 
IBOVESPA (ASSAF NETO, 2003). 
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2017). Vale destacar que as 34 empresas, de 15 setores, listadas no ISE - 2016/2017 emitiram 

relatórios de sustentabilidade baseados no GRI. 

Na tabela 1, verifica-se que o índice ISE teve no mínimo 30 empresas em uma única 

carteira, o que correspondeu à quantidade mínima de 12 setores. Por outro lado, teve no máximo 

40 companhias em uma única carteira, com a quantidade máxima de 19 setores. As empresas 

que compõem a carteira ISE possuem um valor de mercado médio de R$ 964 bilhões e 

correspondem, em média, a 43,95% do percentual do total da Bolsa de Valores. Destaca-se que 

seis empresas fizeram parte de todas as carteiras do ISE até o momento, a saber: Banco do 

Brasil, Bradesco, Braskem, Cemig, Eletropaulo e Natura. 

 

Tabela 1 – ISE em números 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da B3 (2019). 
 

Vale mencionar que, atualmente, além do ISE, a B3 possui o Índice Carbono Eficiente 

- ICO2. Além disso, possui também quatro índices relacionados à governança corporativa, 

sendo o mais conhecido deles o Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada 

(IGC). 

 

2.2.4 SRI - REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta seção tem o objetivo de realizar uma revisão de literatura sobre os SRIs e evidenciar 

as diferentes linhas de pesquisa relacionadas a esta temática. Para tanto, foi utilizada a 

plataforma ISI Web of Science. Esta plataforma é mantida pela Clarivate Analytics e foi 

utilizada para a busca de artigos relacionados ao tema SRI, sendo a pesquisa realizada durante 

os meses de janeiro e fevereiro/2018. A plataforma ISI Web of Science foi escolhida pois 

consiste em uma base multidisciplinar de trabalhos acadêmicos de abrangência mundial, com 

Carteira ISE - Ano Quant. Companhias Quant. Setores Valor de mercado (R$ bilhões) Perc. do total da Bolsa

2006/2007 33 14 996 42,60%

2007/2008 32 13 927 39,60%

2008/2009 30 12 372 30,70%

2009/2010 34 15 730 32,21%

2010/2011 38 18 1.170 46,10%

2011/2012 38 18 961 43,72%

2012/2013 37 16 1.000 44,81%

2013/2014 40 18 1.140 47,16%

2014/2015 40 19 1.220 49,87%

2015/2016 34 16 960 54,50%

2016/2017 34 15 1.130 52,14%
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artigos que são vinculados a um núcleo de periódicos rigorosamente selecionados 

(CLARIVATE, 2018). 

Tendo em vista a existência de diferentes nomenclaturas para os SRIs, foram realizadas 

buscas na base citada com diferentes palavras que caracterizam o SRI. Na tabela 2, constam as 

palavras utilizadas na pesquisa, assim como a quantidade de trabalhos encontrados. Destaca-se 

que a busca não utilizou filtros para restringir os resultados quanto à área de conhecimento e 

que foi utilizado o asterisco (*) a fim de buscar termos com o mesmo radical, por exemplo, 

sustainability e sustainable. Para cada busca realizada, foram gerados arquivos no formato csv, 

com informações de todos os artigos selecionados. 

 

Tabela 2 - Palavras-chave utilizada na pesquisa 

Conceito Termos específicos        Quant. de Trabalhos 
 

Socially Responsible Investment soc* respon* investm* 368 
 

Green Investment green investm* 105 
 

Ethical Investment ethical investm* 101 
 

Sustainability investment sustaina* investm* 172 
Total  746 

 

A busca resultou em um total de 746 trabalhos, que foram importados para o programa 

HistCiteTM. A importação foi realizada por meio dos arquivos csv extraídos da plataforma ISI 

Web of Science. Uma das funcionalidades deste programa é a verificação de trabalhos que 

estejam duplicados, excluindo-os da base de análises. Após esta exclusão, foi obtida uma 

amostra de 686 trabalhos. 

O HistCiteTM é um software de mapeamento e visualização bibliométrica. Uma das 

funcionalidades deste software é a geração de mapas cronológicos das pesquisas realizadas na 

plataforma ISI Web of Science. Assim, este sistema pode ser usado para ajudar a identificar os 

trabalhos mais significativos em um tópico, rastrear seu desenvolvimento histórico ano a ano e 

visualizar as relações entre obras importantes sobre determinado tema (GARFIELD, 2004; 

LINNENLUECKE; GRIFFITHS, 2013). 

Após, foi realizado um estudo das principais referências bibliográficas utilizadas nos 

trabalhos selecionados, o que evidenciou a necessidadede inclusão de cinco artigos 

manualmente. Os artigos incluídos manualmente foram amplamente citados pelos trabalhos 

selecionados e são utilizados até hoje como referência bibliográfica para o tema SRI. Após a 

inclusão dos artigos, a amostra final ficou composta de 691 trabalhos. 
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Com o emprego do programa HistCiteTM, foi gerado um mapa de citação do tema SRI 

com os 50 artigos que possuem pelo menos 10 citações locais9. No mapa de citação, os artigos 

são representados por pequenos círculos que estão distribuídos de acordo com a linha do tempo 

do lado esquerdo; e as linhas representam as conexões entre os trabalhos.     

Ao analisar os trabalhos que compõem a figura 1, verificou-se que as linhas de pesquisa 

de SRI são, em geral, relacionadas a cinco áreas que estão destacadas por cores na figura e que 

denominamos por: “construção de portfólio de SRI” (azul); “comportamento de investidores” 

(amarelo); “SRI versus Responsabilidade Social Corporativa (RSC)” (verde); “investidores 

institucionais” (cinza) e “comparação entre investimentos convencionais e SRI” (rosa). A 

denominação atribuída a cada uma das áreas destacadas levou em conta os enfoques temáticos 

específicos dos artigos, assim como a forma como eles se inter-relacionam. A seguir cada área 

é detalhada e analisada através dos seus principais artigos e autores. 

 

Figura 1 - Citation map 

 

 

Na figura 1, verifica-se que os trabalhos de pesquisa mais antigos sobre o tema SRI 

pertencem às áreas de “comparação entre investimentos convencionais e SRI” (rosa) e 

“comportamento de investidores” (amarelo), com pesquisas iniciadas no ínicio dos anos 90. Por 

outro lado, as linhas de pesquisa relacionadas à “construção de portfólio de SRI”, “SRI versus 

RSC” e “investidores institucionais” tiveram suas pesquisas iniciadas a partir do ínicio dos anos 

2000. 

                                                 
9  De acordo com o HistCiteTM entende-se por citações locais o número de citações entre os 691 artigos 
selecionados. 
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No que se refere à área de “comparação entre investimentos convencionais e SRI”, o 

artigo “Doing well while doing good? The investment performance of socially responsible 

mutual funds”, foi um dos primeiros a questionar se haveria alguma diferença de performance 

financeira entre essas duas modalidades de investimento. Neste artigo, tomando como base 

dados de 32 fundos (SRI) e 320 (convencionais), os autores realizaram um estudo da diferença 

do retorno mensal dos fundos SRI e convencionais e verificaram que não havia diferença 

estatística entre a performance dos mesmos (HAMILTON et al., 1993). 

Mallin et al. (1995) também está dentre os primeiros trabalhos a comparar investimentos 

convencionais e SRI. Os autores analisaram o desempenho financeiro de fundos éticos com 

fundos tradicionais e com benchmark de mercado, no período de 1986 a 1993. Verificaram que 

os fundos éticos possuem um desempenho um pouco superior aos fundos tradicionais.  

As pesquisas mencionadas acima, assim como os trabalhos de Sauer (1997), Gregory et 

al. (1997) e Statman (2000), influenciaram e são utilizadas como referências bibliográficas em 

outras pesquisas relacionadas à comparação de investimentos convencionais e SRI, como Bauer 

et al. (2005) e Benson et al. (2006), além de pesquisas atuais como Balcilar et al. (2017) e 

Rahman et al. (2017). Todas as pesquisas mencionadas realizam um comparativo do 

desempenho financeiro entre investimentos convencionais e SRI. 

Com relação à linha de pesquisa de “comportamento de investidores”, sinalizada pela 

cor amarela na figura 1, as pesquisas giram em torno do mapeamento do perfil de investidor 

que aplica nos SRIs e as motivações para tal. Rosen et al. (1991), foi um dos primeiros trabalhos 

a estudar o perfil do investidor SRI, por meio de uma pesquisa com 1493 investidores 

americanos, os autores concluíram que investidores socialmente responsáveis são mais jovens 

e mais qualificados e atribuem maior importância às questões ambientais e relações de trabalho, 

embora não estejam dispostos a sacrificar os seus retornos financeiros. Semelhante ao trabalho 

de Rosen et al. (1991), Nilsson (2008), através de uma análise de regressão, com 528 

investidores suecos, concluiu que tanto as percepções financeiras quanto as atitudes pró-sociais 

estão ligadas aos investidores socialmente responsáveis.  

Semelhante as pesquisas mencionadas, Webley et al. (2001) concluíram que os 

investidores éticos baseiam-se na ideologia e não apenas no retorno financeiro. Já Lewis e 

Mackenzie (2000) concluíram que os investidores mesclam em seus portfólios fundos éticos e 

não tão éticos.  

Inspirados em alguns trabalhos da linha de pesquisa de comportamento dos investidores 

que foram mencionados, tem-se trabalhos mais recentes como Bauer e Smeets (2015), que 

investigam o papel da identificação social nas decisões de investimento.  
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Outra linha de pesquisa confronta o “SRI versus RSC” (cor verde na figura 1), sendo os 

principais trabalhos escritos em meados dos anos 2000. Rivoli (2003) questiona se os SRIs 

realmente têm alguma contribuição (fazem diferença) para a sociedade. Já Dillenburg et al. 

(2003) relacionam o Total Social Impact (TSI) com SRI e estudam como TSI pode influenciar 

o comportamento corporativo. Por outro lado, Guay et al. (2004) analisam a influência das 

organizações não governamentais (ONGs) no âmbito dos SRIs, concluindo que as ONGs 

podem influenciar a conduta corporativa através de influências diretas, indiretas e interativas 

nos investimentos.  

Já Haigh e Hazelton (2004) questionam se os SRIs são uma ferramenta para a RSC. Os 

autores argumentam que o SRI não tem o poder de criar uma mudança corporativa significativa. 

Sob outro ponto de vista, Sethi (2005) afirma que fundos de pensão e outros investidores 

institucionais podem desempenhar um papel crítico na melhora da qualidade da conduta 

corporativa das empresas.  

Outra linha de pesquisa sobre SRI volta-se para “investidores institucionais” e sua 

relação com este tipo de investimento, sinalizada pela cor cinza na figura 1. O artigo intitulado 

“An empirical examination of institutional investor preferences for corporate social 

performance” foi um dos primeiros artigos desta linha de pesquisa. No referido trabalho, os 

autores afirmam que investidores institucionais da Inglaterra incorporam medidas de 

desempenho social corporativo em seus investimentos (COX et al., 2004). 

Em outra pesquisa, Juravle e Lewis (2008) identificaram alguns impedimentos ao SRI 

em investidores institucionais da Europa, estes impedimentos são divididos em três níveis: 

institucionais, organizacionais e individuais. Estendendo o trabalho de Juravle e Lewis (2008), 

Sievanen (2014), concentrando-se no nível individual e particular dos impedimentos ao SRI em 

investidores institucionais europeus e verificou que os fundos de pensão podem enfrentar alguns 

impedimentos práticos para se engajar em investimentos responsáveis.  

No que tange à linha de pesquisa de “construção de portfólio de SRI”, simbolizada pela 

cor azul na figura 1, verifica-se que o primeiro artigo desta linha de pesquisa foi escrito em 

2004. Este primeiro trabalho utiliza scores de sustentabilidade de 439 empresas dos Estados 

Unidos e Europa e dados financeiros das mesmas empresas. Todos os dados mencionados foram 

utilizados como input em um modelo de multiple goal programming (HALLERBACH et al., 

2004).  

Outro artigo relacionado à construção de portfólio utiliza um modelo de bi-critério que 

integra coeficientes de aversão a risco e perfil de investidor ético que é baseado em um modelo 

de utilidade clássica de Von Neumann e Morgenstern (1947). O modelo considera três tipos de 
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investidores (convencionais, strong green e weak green investors) e foi desenvolvido a partir 

de uma amostra de 20 ativos green investments e 60 ativos convencionais (BALLESTERO et 

al., 2012). 

Dentro desta linha de pesquisa, vale destacar também trabalhos mais recentes como o 

de Gasser et al. (2017) que revisita o modelo de Markowitz. O artigo original de Markowitz 

utiliza um modelo bi-dimensional que integra fatores de risco e retorno, além da correlação 

entre os ativos, para a escolha de um portfólio ótimo de investimento. Gasser et al. (2017), ao 

revisitarem este modelo, utilizam um modelo tridimensional para agregar um score de 

sustentabilidade para a seleção de um portfólio que agrega indicadores financeiros e de 

sustentabilidade. 

 

2.3 FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

2.3.1 CONCEITOS, TRAJETÓRIA E REGULAÇÃO DA INDÚSTRIA DE FUNDOS 

 

Tendo em vista que a presente pesquisa versa especificamente sobre fundos de 

investimento no contexto dos investimentos socialmente responsáveis, esta seção aborda alguns 

conceitos/definições, trajetória e regulação da indústria de fundos.  

Os fundos de investimento são um conjunto de recursos monetários, formados por 

depósitos de vários investidores (cotistas), que se destinam à aplicação conjunta em carteira de 

títulos e valores mobiliários, que são geridos por gestão profissional especializada (ASSAF 

NETO, 2003; CVM, 2014a).  

Os fundos de investimentos são divididos em cotas, “as cotas do fundo correspondem a 

frações ideais de seu patrimônio, são escriturais, nominativas, e conferem iguais direitos e 

obrigações aos cotistas” (CVM, 2014b, p. 10). Por isso, os investidores de fundos são chamados 

de cotistas, ou seja, detentores de cotas de fundos. 

Os fundos de investimentos são regidos por um regulamento que deve dispor de 

informações como: qualificação do custodiante, gestor (responsável pela gestão dos ativos 

financeiros) e administrador (responsável legal pelo fundo de investimento), espécie do fundo, 

prazo de duração, política de investimento, taxas, exercício social, entre outros dados (CVM, 

2014b).  
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O montante aplicado nos fundos de investimento somado aos recursos disponíveis no 

caixa e eventuais recursos a receber, é conhecido como Patrimônio Líquido (PL). Deste 

patrimônio desconta-se eventual(is) valor(es) a pagar dos fundos (CVM, 2014b; OLIVEIRA, 

2006). 

No que se refere à trajetória da indústria de fundos de investimento no Brasil, a mesma 

remonta a 1957, com a criação do fundo Crescinco, que tinha sua carteira composta por ações 

e foi criado por iniciativa da Corporação Econômica Básica Internacional, pois seus 

administradores enxergaram no Brasil oportunidades de grandes projetos que necessitavam de 

financiamento (SOUTO, 2016; OLIVEIRA, 2006).  

Em julho/1965, a indústria de fundos teve uma maior regulamentação com a 

promulgação da lei nº 4.728, cuja seção IX versava sobre sociedades e fundos de investimento. 

Depois, em 1967, o Decreto-Lei nº 157/1967, previa que o contribuinte de imposto de renda 

poderia aplicar parte do imposto a ser pago ou a ser restituído em ações e debêntures emitidas 

por empresas. De acordo com o artigo 2º da referida lei, estes recursos eram aplicados em 

Fundos de Investimento. Estes fundos deram origem aos fundos fiscais de investimento em 

renda variável, os chamados Fundos 157, que foram extintos em outubro de 1983.  

Vale destacar que até 1983 a indústria de fundos no Brasil era restrita ao mercado de 

ações. Os Fundos de Renda Fixa foram criados somente em 1984, a partir da criação da Central 

de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN). 

A partir de 1994, com a estabilidade econômica promovida pelo Plano Real, o sistema 

financeiro passou por uma evolução, incluindo neste escopo a indústria de fundos de 

investimento, que começou a ter uma maior importância para a economia nacional. Nos dias 

atuais, esta indústria desempenha um papel fundamental no financiamento da dívida federal, 

sendo um dos principais detentores dos títulos do Tesouro Nacional (FILGUEIRA, 2014; 

OLIVEIRA, 2006).  

Vale destacar que o crescimento da indústria de fundos nos últimos anos também se deu 

por maior regulamentação dos fundos de investimento, como a Circular nº 2.616 de 1995 

(disciplina a constituição e o funcionamento de fundos de investimento financeiro e de fundos 

de aplicação em cotas de fundos de investimento) e a Instrução CVM nº 409 de 2004 (unificação 

das regras sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de 

informações dos fundos de investimento).  

Nota-se a presença de diversas leis/decretos que versam sobre os fundos de 

investimentos. Além dessas normas, a indústria de fundos possui órgãos reguladores, a fim de 
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estabelecer leis e fiscalizar o funcionamento da indústria de fundos. Nos próximos parágrafos 

são apresentados os órgãos reguladores desta indústria. 

De acordo com Silva et al. (2009), a Associação Nacional dos Bancos de Investimento 

(ANBID) foi criada em 1967 com o objetivo de representar os bancos de investimento. Em 

2009, a ANBID se fundiu com a Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro 

(ANDIMA) se tornando Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 

Capitais (Anbima) (ANBIMA, 2018b).  

A Anbima possui quatro compromissos: Informar, Representar, Autorregular e Educar. 

No primeiro compromisso, a entidade é responsável pelo fornecimento de informações, dados, 

estatísticas, estudos e pesquisas para os mercados financeiro e de capitais. No segundo, esta 

entidade promove diálogos com as instituições, a fim de construir propostas de aprimoramento 

do mercado, que são apresentadas e discutidas com outros órgãos e entidades. No que se refere 

ao terceiro compromisso, a Anbima supervisiona as instituições de acordo com os Códigos de 

Autorregulação e Melhores Práticas. No quarto compromisso, a Anbima possui o papel de 

certificar os profissionais de mercado (ANBIMA, 2018a).  

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi criada em 1976 com a finalidade 

específica de regulamentar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários10 e as Bolsas de 

Valores (CVM, 2014a). A regulamentação dos fundos de investimento era função do Bacen até 

2002, quando, com a promulgação da Circular BACEN nº 3086, a supervisão/regulamentação 

dos fundos passou a ser realizada pela CVM. A CVM tem a missão de:  

Desenvolver, regular e fiscalizar o Mercado de Valores Mobiliários, como 
instrumento de captação de recursos para as empresas, protegendo o interesse dos 
investidores e assegurando ampla divulgação das informações sobre os emissores e 
seus valores mobiliários (CVM, 2014c, p.1).  

 

2.3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Os Fundos de Investimento possuem diversos tipos de carteira de investimento, sendo 

classificados com base na composição da mesma. De acordo com a Instrução CVM nº 555 de 

2014, os fundos de investimentos são classificados como: Renda Fixa, Ações, Cambial e 

Multimercado. O quadro 1 traz as principais características de algumas das classes de fundos. 

 

                                                 
10 De acordo com a Lei nº 10.303 de 31/10/2001 são considerados valores mobiliários: ações, debêntures, notas 
comerciais, cotas de fundos de investimentos, contratos futuros de opções e derivativos, entre outros.   
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Quadro 1 – Classificação de Fundos CVM 

Fundos  Características 

Renda Fixa 

Devem ter como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa 
de juros, de índice de preços, ou ambos. No mínimo 80% da carteira deve 
ser de ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao 

fator de risco que dá nome à classe. 

Ações 

Devem ter como principal fator de risco da sua carteira a variação do 
preço das ações. No mínimo 67% do fundo deve ser composto de ações, 
bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas 

de fundos de ações e/ou Brazilian Depositary Receipts11 classificados 
como nível II e III. O excedente do fundo pode ser aplicado em quaisquer 

outras modalidades de ativos financeiros 

Cambial 

Devem ter como principal fator de risco de 
carteira a variação de preços de moeda estrangeira ou a variação do 

cupom cambial. A carteira do fundo deve ser composta de no mínimo 
80% de ativos relacionados à variação cambial. 

Multimercado 
A política de investimento deve prever o envolvimento de vários fatores 

de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em 
especial ou em fatores diferentes das demais classes mencionadas. 

Fonte: Elaboração própria com base na Instrução CVM nº 555. 

 

Além dos fundos regulamentados pela CVM nº 555, existem fundos que se submetem à 

CVM, porém, com uma regulamentação própria que são conhecidos como fundos estruturados. 

Dentre estes fundos, os mais conhecidos são: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

(FIDC), que destina parte do patrimônio líquido para aplicação em direitos creditórios (direitos 

e títulos representativos de crédito que têm como origem operações realizadas em diversos 

segmentos); Fundo de Investimento em Participação (FIP) em que os recursos “são destinados 

à aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição e outros títulos e valores mobiliários 

conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias abertas ou fechadas”; e Fundo 

de Investimento Imobiliário (FII), cujos recursos são destinados à aplicação em 

empreendimentos do segmento imobiliário (CVM, 2014a).  A Anbima também possui uma 

classificação de fundos pelas suas estratégias e fatores de risco, criada para auxiliar os 

investidores a terem uma decisão de investimento mais consciente. A classificação dos fundos 

pela Anbima conta com três níveis de detalhamento (figura 2 – exemplo de fundos de ações), 

sendo o primeiro nível referente à classe de ativos; no segundo nível os riscos dos fundos e o 

                                                 
11 Os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) são valores mobiliários emitidos no Brasil, que possuem como lastro 
ações emitidas no exterior. Assim os BDRs são certificados representativos de ações de empresas estrangeiras, 
negociados no Brasil (BMF&BOVESPA, 2018). 
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tipo de gestão (ativa ou passiva); e no terceiro nível a estratégia de investimento da carteira do 

fundo. De acordo com a Anbima, a classificação de fundos tem como objetivo:  

Explicitar em cada nível as estratégias e riscos associados a cada um dos fundos de 
investimentos disponíveis em seu banco. A escolha feita no primeiro nível leva a uma 
determinada direção no segundo nível e assim por diante. Essa hierarquia cria um 
caminho que ajuda a orientar a decisão e conduz a um maior alinhamento entre os 
anseios do investidor, suas restrições e seu apetite ao risco, e os produtos disponíveis 
para ele (ANBIMA, 2015, p.7). 

 

Tendo em vista que a proposta desta dissertação é o estudo dos fundos SRI e estes, em 

geral, são fundos de ações ativos ou indexados, são detalhadas, nos próximos parágrafos, as 

classificações Anbima da classe de ativos “ações” categorias “ativo” e “indexado”, conforme 

exposto na figura 2.  

          
 
      Figura 2 - Fundos de Ações classificação Anbima 

 
     Fonte: Anbima, 2015 

 

A classe de ativos “Ações” possui a mesma definição da Instrução CVM nº 555, 

apresentada no quadro 1. A categoria dos fundos identifica o tipo de gestão (indexada ou ativa) 

e os riscos associados a ela. No caso dos fundos de ações, a classificação das categorias se dá 

da seguinte forma:  

· Indexado: têm como objetivo replicar as variações de índices do mercado de renda 

variável; 

· Ativo: têm como objetivo superar um índice acionário e/ou que não fazem referência a 

nenhum índice de renda variável; 

· Específicos: refere-se a fundos que possuem características específicas e/ou 

diferenciadas ou que investem em ações de uma única empresa 
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· Investimento no exterior: fundos que investem pelo menos 40% do patrimônio líquido 

em ativos do exterior. 

 

Na dimensão definida como “subcategoria” (figura 2), os fundos são classificados 

conforme a estratégia de investimento. Os fundos que pertencem à categoria “indexados” 

possuem apenas a subcategoria “índices”, ou seja, fundos que possuem como estratégia 

acompanhar um índice de referência do mercado de ações, por exemplo, Ibovespa ou IBRX.  

Os fundos classificados na categoria “ativos” possuem sete subcategorias, a saber: 

· Valor / Crescimento: Valor – buscam retorno através da seleção de empresas cujo valor 

das ações esteja inferior ao “preço justo” estimado; Crescimento – investem empresas 

com histórico e/ou perspectiva de forte crescimento de lucros (ANBIMA, 2015);  

· Dividendos: investem em ações de empresas que possuem um histórico de renda gerada 

por dividendos; 

· Sustentabilidade/Governança: fundos que investem em empresas com bons níveis de 

governança corporativa, ou se destacam em questões de responsabilidade social e 

sustentabilidade no longo prazo (ANBIMA, 2015); 

· Small Caps: investem em ações de empresas com baixa capitalização de mercado; 

· Índice Ativo: têm como objetivo superar um determinado índice de renda variável; 

· Setoriais: ações de empresas de um mesmo setor; 

· Livre: fundos sem uma estratégia específica. 

 

Esta dissertação versa, em geral, sobre fundos Anbima classificados como de “ações”, 

no que se refere à classe de ativos; como “ativos” na categoria; e como 

“Sustentabilidade/Governança” na subcategoria. 

 

2.4 RELAÇÃO FLUXO-RETORNO DE FUNDOS CONVENCIONAIS E SRI 

 

 Esta seção tem o objetivo de realizar um levantamento de trabalhos sobre a relação 

fluxo-retorno, tendo em vista que a presente pesquisa versa especificamente sobre o estudo 

dessa relação em fundos de investimentos sustentáveis. 

A presente dissertação está relacionada à linha de pesquisa referente à comparação entre 

investimentos convencionais e SRI, identificada na seção anterior 2.2.4. Nesta linha de 
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pesquisa, alguns poucos trabalhos referem-se à comparação da relação performance 

financeira/captação entre os fundos convencionais e SRI. Em geral, os resultados destes 

trabalhos, mostram que há uma diferença entre a relação fluxo-desempenho para os fundos SRI 

e convencionais e que os investidores de SRI se importam menos com o retorno do que os 

investidores convencionais (BENSON; HUMPHREY, 2008; GHOUL; KAROUI, 2017; 

RENNEBOOG et al., 2011).  

Na indústria de fundos convencionais, os investidores procuram fundos com maior 

retorno financeiro. A literatura acadêmica evidencia que o desempenho financeiro é utilizado 

como um dos principais fatores para a decisão de alocação de recursos por parte dos 

investidores. Em outras palavras, estas pesquisas afirmam, de uma forma geral, que a captação 

líquida dos fundos de investimentos é influenciada pelo seu retorno financeiro passado, sendo 

esta relação também conhecida pelo termo fluxo-retorno (CASHMAN et al., 2014; IPPOLITO, 

1992; SIRRI; TUFANO, 1998). Nos parágrafos seguintes, são apresentados alguns trabalhos 

que versam sobre esta relação em fundos convencionais e em fundos SRI.  

Outro aspecto inerente aos investimentos convencionais e sustentáveis trata-se do risco 

da aplicação. A teoria financeira afirma que risco e retorno possuem correlação direta, ou seja, 

quanto menor (maior) o risco, menor (maior) o retorno esperado. Assim, o equilíbrio entre risco 

e retorno continua a ser um dos principais focos da gestão de ativos/portfólios (OLIVEIRA; 

PINHEIRO, 2018).  

No que se refere a relação fluxo-retorno de fundos convencionais, Ippolito (1992) 

realizou regressões com dados em painel modelo de efeitos fixos, com dados de 143 fundos de 

ações dos Estados Unidos, do período de 1965 a 1984, a fim de compreender se existia alguma 

relação entre o retorno do fundo e sua captação. O autor encontrou coeficientes positivos e 

significativos estatisticamente para a relação entre captação de fundos e sua rentabilidade do 

ano anterior (ajustada ou não pelo risco). Assim, o autor considera que os investidores avaliam 

a qualidade dos fundos de investimento por meio da sua rentabilidade recente (ano anterior). 

A fim de entender o comportamento das famílias com relação à aquisição de fundos de 

investimento, Sirri e Tufano (1998) estudaram a relação entre performance e captação de 690 

fundos de ações dos Estados Unidos, no período de 1971 a 1990, utilizando análise de 

regressões piecewise. Os autores encontraram uma relação convexa entre captação e 

performance (ajustada ou não pelo risco). Em outras palavras, os investidores aplicam mais em 

fundos que tiveram um maior desempenho recente (1 ano), sem, no entanto, realizar resgates 

(da mesma proporção) dos fundos que tiveram pior retorno. 
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Cashman et al. (2014) utilizaram uma amostra de 2645 fundos (divididos em três 

categorias: ações convencionais, ações domésticas e híbridos), com dados do período de 1997 

a 2003, a fim de buscar novas evidências sobre o comportamento dos investidores em relação 

à dinâmica fluxo-retorno dos fundos de investimento. Após estimações por regressão de Fama 

MacBeth, os autores verificaram que a relação de fluxo-desempenho se dá de forma diferente 

entre as diversas classes de fundos. Além disso, complementando algumas pesquisas anteriores, 

os autores concluíram que alguns investidores parecem avaliar e responder ao desempenho do 

fundo em períodos de tempo mais curtos (mensais) do que os previamente avaliados (anuais). 

Alguns estudos nacionais também abordam a temática da relação fluxo-retorno em suas 

pesquisas, como por exemplo, Guterman (2009), que estudou a relação existente entre o 

desempenho e a captação de fundos de ações e multimercado do mercado brasileiro. Através 

de estimações de dados em painel em efeitos fixos, o estudo concluiu que há uma relação 

positiva e significativa entre a rentabilidade (ajustada ou não ao risco) e a captação líquida dos 

fundos. De modo semelhante, Gomes (2014) buscou entender a sensibilidade da captação 

líquida dos fundos de investimento (renda fixa, ações e multimercado) com o retorno dos fundos 

(ajustado ou não ao risco). Após análises e regressões com dados em painel efeitos fixos, a 

pesquisa concluiu que as captações dos fundos são influenciadas pela rentabilidade passada. 

Os trabalhos mencionados acima abordam a relação fluxo-retorno dos fundos 

convencionais. Nos próximos parágrafos são apresentados alguns trabalhos que têm como 

objeto de estudo a relação fluxo-retorno dos fundos SRI e/ou comparação entre a relação fluxo-

retorno dos SRI e convencionais. 

Benson e Humphrey (2008) argumentam que a relação fluxo-desempenho dos fundos 

SRI é diferente dos fundos convencionais, devido aos diferentes incentivos e restrições que 

afetam os investidores das duas modalidades de fundos. Segundo os autores, 

A teoria das finanças assume apenas um objetivo de maximização da riqueza, mas o 
aspecto não financeiro dos fundos SRI introduz uma fricção de mercado que a teoria 
das finanças tradicionais não leva em conta. Portanto, espera-se que a reação ao bom 
e ao mau desempenho dos investidores do SRI seja diferente dos investidores de 
fundos convencionais (BENSON; HUMPHREY, 2008, p.1852, tradução nossa)12. 
 

Para validar a hipótese inicial, os autores investigaram os determinantes dos fluxos dos 

fundos SRI e comparam os resultados com os determinantes do fluxo dos fundos convencionais. 

Para isso, os pesquisadores utilizam uma amostra de 4.449 fundos de ações convencionais e 

                                                 
12 Finance theory assumes only a goal of wealth maximization, but the non-financial aspect of SRI funds introduces 
a market friction that traditional finance theory does not take account of. Hence, the reaction to good and poor 
performance by SRI investors is expected to differ from conventional fund investors (BENSON; HUMPHREY, 
2008, p. 1852). 
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144 fundos de SRI. Além disso, utilizam dados dos retornos atuais e passados sobre o fluxo dos 

fundos, do período de janeiro de 1991 a setembro de 2005.  

Utilizando o método de momentos generalizados para estimar os coeficientes das 

regressões, os autores concluíram que os investidores de SRI estão menos preocupados com o 

desempenho atual do que os investidores convencionais, mas ao analisar as variáveis de 

retornos passados verifica-se que há pouca diferença entre os grupos. No geral, os resultados 

mostram que os investidores de SRI se importam menos com os retornos do que os investidores 

convencionais. Assim, concluem que há uma diferença entre a relação fluxo-desempenho para 

os fundos SRI e fundos convencionais.  

Renneboog et al. (2011) também analisam a relação fluxo-desempenho dos fundos SRI 

em diversos países. Para tanto, os autores utilizaram dados de 3532 fundos convencionais e de 

321 fundos SRI de dezenove países (Estados Unidos, Reino Unido, Áustria, Bélgica, França, 

Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Suécia e Suíça, Austrália, Ilhas Cayman, 

Japão, Malásia, Antilhas Holandesas, Singapura e África do Sul), no período de janeiro de 1992 

a dezembro de 2003. A fim de obter conclusões para cada tipo de fundo SRI, os autores 

segregaram os fundos por categoria (ético, ambiental e social) e screen (negativo ou positivo). 

Os autores modelaram o fluxo como uma função dos retornos anuais passados (ajustados ao 

risco por CAPM e 4-factor model de Carhart), dummy das categorias do SRI e variáveis de 

controle como tamanho, taxas e idade.  

Após estimação por regressões (método matching de análise univariada), os autores 

concluíram que os investidores de SRI dos EUA, Reino Unido, Europa Continental, Ásia e 

região da Orla do Pacífico se importam menos com retornos negativos do passado do que os 

investidores dos fundos convencionais. Esse é particularmente o caso dos fundos SRI que usam 

screens negativos baseadas em questões éticas para investimento. A relação fluxo-retorno para 

as performances positivas passadas varia de acordo com as categorias do SRI. As categorias 

sociais e éticas possuem uma relação fluxo-retorno (positiva) mais fraca em comparação aos 

fundos convencionais. No entanto, os fluxos de fundos SRI com categorias ambientais são mais 

sensíveis a retornos positivos anteriores. Isso sugere que o atributo ambiental é complementar 

ao bom desempenho do fundo, ou seja, não são considerados como substitutos, pois os 

investidores obtêm utilidade do atributo ambiental somente quando os retornos são positivos. 

Assim, o trabalho conclui que as categorias de SRI influenciam significativamente a relação 

fluxo-retorno dos fundos. 

Ainda relacionado à pesquisa de Renneboog et al. (2011), ao analisar os dados 

segregados por região geográfica, verifica-se que a relação fluxo-desempenho de uma 
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determinada região pode ser diferente da conclusão obtida em âmbito global. Em outras 

palavras, não foi encontrado um padrão homogêneo para os determinantes dos fluxos de 

dinheiro para os fundos SRI em todo o mundo. Isto ocorre, pois, o comportamento dos 

investidores SRI pode depender de valores (não financeiros) que diferem entre países e culturas.  

Já Peifer (2010) ao analisar uma amostra de fundos SRI (filiados ou não a grupos 

religiosos) verificou que os fundos SRI filiados a instituições religiosas respondem menos ao 

retorno passado do que os fundos SRI não filiados. Ou seja, os fundos SRI religiosos são menos 

sensíveis ao retorno passado do que os fundos SRI não religiosos. A descoberta do autor é 

apoiada no argumento de Weber de que a religião pode ter um impacto importante nos 

fenômenos econômicos (WEBER, [1922] 1978; [1930] 2009). 

Corroborando os achados de Benson e Humphrey (2008) e Renneboog et al. (2011), 

tem-se o artigo intitulado “Does corporate social responsibility affect mutual fund performance 

and flows?”, dos pesquisadores Ghoul e Karoui. Ao utilizar dados de 2003 a 2011, de 2168 

fundos dos Estados Unidos, assim como a classificação de RSC dos mesmos, os autores 

concluíram que a relação fluxo-desempenho é menor nos fundos que apresentam maior índice 

de RSC. Logo, confirmam a hipótese de que os investidores SRI se preocupam menos com a 

rentabilidade passada e dão utilidade a atributos não financeiros. Ao analisar o efeito da RSC 

do fundo na persistência dos fluxos do fundo, os autores não encontraram índice estatístico 

significativo, concluindo que o nível de RSC do fundo não implica em uma lealdade por parte 

dos investidores (GHOUL; KAROUI, 2017).  

Sob outra perspectiva, Alda (2016) ao analisar a relação fluxo-retorno dos fundos de 

pensão da Inglaterra, verificou que a captação dos fundos de pensão ingleses (éticos e 

convencionais) não é influenciada pela rentabilidade passada. Ou seja, a autora constatou que 

não há diferença nos determinantes dos fluxos dos fundos de pensão éticos e convencionais 

ingleses. 

Por outro lado, Bollen (2007) em seu artigo concluiu que os investidores que aplicam 

em fundos SRI dão maior importância à rentabilidade positiva passada do que os investidores 

que aplicam em fundos convencionais. Neste trabalho, o autor utilizou dados de fundos 

convencionais e SRI do mercado americano, no período de 1980 a 2002. Após estimações, o 

autor verificou que o coeficiente dos retornos positivos para os fundos SRI é superior ao 

coeficiente dos retornos positivos para os fundos convencionais. No entanto, ao analisar a 

relação da rentabilidade negativa, verifica-se que o coeficiente dos retornos negativos para os 

fundos SRI é inferior ao coeficiente dos retornos negativos para os fundos convencionais. Ou 

seja, o autor conclui que os investidores que aplicam em SRI exibem uma resposta 
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significativamente maior a retornos positivos do que os investidores em fundos convencionais, 

mas uma resposta inferior aos retornos negativos do que os investidores em fundos 

convencionais. 

A conclusão da pesquisa acima se baseia no paradigma tradicional de finanças, onde os 

investidores prezam apenas pela rentabilidade. Assim, considerando que a estratégia SRI é 

relativamente recente e constitui uma pequena fração da indústria de fundos, os investidores 

possuem incertezas quanto ao desempenho dos SRIs, logo buscam por fundos SRI com maior 

rentabilidade. 

Corroborando os achados de Bollen (2007), Martí-Ballester (2015), ao analisar o 

comportamento dos investidores espanhóis por meio de regressão de dados em painel efeitos 

fixos, verificou que os investidores aplicam significativamente menos dinheiro em fundos de 

pensão éticos do que em fundos de pensão convencionais. Além disso, a autora verificou que 

os investidores éticos são mais sensíveis ao desempenho passado do que os investidores 

convencionais, ou seja, os investidores que aplicam em fundos de pensão éticos dão mais 

importância à rentabilidade positiva passada do que os investidores que aplicam em fundos de 

pensão convencionais.  

Diante dessas pesquisas internacionais, questiona-se como se dá o comportamento do 

investidor SRI brasileiro e se o mesmo se importa com a rentabilidade da mesma forma que os 

investidores convencionais brasileiros. 

 A seguir, quadro 2 com a consolidação de alguns trabalhos encontrados na literatura. 

Vale mencionar que as variáveis utilizadas neste trabalho são provenientes desse levantamento 

na literatura.  

 

Quadro 2 – Trabalhos Relação Fluxo-Retorno 

Autor Título Objetivo 

Principal 

Principais Variáveis Tipo de 

Estimação 

Ippolito 

(1992) 

Consumer 

reaction on 

measures of 

poor quality: 

Evidence from 

the mutual fund 

industry 

Relação entre o 

retorno do fundo 

(ações dos 

Estados Unidos) e 

sua captação 

Crescimento do fundo, 

Retorno nominal e 

Retorno ajustado ao 

Risco pelo CAPM e alpha 

Jensen 

Dados em painel 

com efeitos fixos 
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Sirri e 

Tufano 

(1998) 

Costly Search 

and Mutual 

Fund Flows 

Relação entre a 

performance 

financeira dos 

fundos (ações dos 

Estados Unidos) e 

sua captação 

Captação líquida em 

percentual do PL, 

Retorno nominal, 

Retorno ajustado ao 

Risco pelo Alpha de 

Jensen, logPL e taxa de 

administração 

Piecewise linear 

regression 

Bardella 

(2009) 

Relação entre 

desempenho e 

captação de 

fundos 

multimercado 

no Brasil 

Analisar a relação 

entre desempenho 

e captação para 

fundos 

multimercado do 

Brasil 

Captação líquida em 

percentual do PL e 

Retorno nominal 

Dados em painel 

com efeitos fixos 

Guterman 

(2009) 

A Relação 

Convexa entre 

Desempenho e 

Captação de 

Fundos de 

Investimento no 

Brasil 

Relação entre o 

desempenho e a 

captação de 

fundos de ações e 

multimercado do 

mercado 

brasileiro 

Captação líquida em 

percentual do PL, 

Retorno nominal, 

Retorno ajustado ao risco 

pelo Alpha de Jensen, 

idade do fundo, PL e taxa 

e administração 

 

 

Dados em painel 

com efeitos fixos 

Gomes 

(2014) 

Relação Entre 

Captação e 

Desempenho: 

Uma 

Investigação do 

Comportamento 

de Investidores 

Pessoas Físicas 

e Institucionais 

Sensibilidade da 

captação líquida 

dos fundos de 

investimento 

(renda fixa, ações 

e multimercado) 

brasileiros com o 

retorno dos 

fundos 

Captação líquida em 

percentual do PL, 

Retorno nominal, 

Retorno ajustado ao risco 

pelo índice de Sharpe, log 

da idade do fundo, logPL, 

taxa de administração e 

valor mínimo para 

aplicação 

 

 

 

 

Dados em painel 

com efeitos fixos 
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Cashman et 

al. (2014) 

Investor 

behavior in the 

mutual fund 

industry: 

evidence from 

gross flows 

Buscar novas 

evidências sobre 

o comportamento 

dos investidores 

em relação à 

dinâmica fluxo-

retorno dos 

fundos de 

investimento 

Captação monetária, 

Retorno nominal, 

Retorno ajustado ao 

Risco pelo Carhart four-

factor model, taxa de 

administração e tamanho 

do fundo 

Fama MacBeth 

regressions 

Muniz 

(2015) 

Desempenho e 

Captação: Um 

Estudo do 

Comportamento 

de Diferentes 

Segmentos de 

Investidores no 

Mercado 

Brasileiro de 

Fundos de 

Investimento 

Analisar a relação 

entre desempenho 

e captação para 

fundos de 

investimento do 

Brasil, com base 

em informações 

de uma gestora 

local, o que 

possibilitou a 

análise do 

comportamento 

de investidores de 

diferentes 

segmentos 

Captação líquida em 

percentual do PL, retorno 

nominal do fundo, logPL, 

logidade do fundo e 

variável de risco 

(volatilidade anualizada 

dos retornos diários nos 

últimos 12 meses para 

fundos Referenciados, 

Renda Fixa, Curto Prazo 

e Multimercado e o 

Tracking Error nos 

últimos 12 meses para 

fundos da classificação 

Ações) 

 

 

Dados em painel 

com efeitos fixos 

Benson e 

Humphrey 

(2008) 

Socially 

responsible 

investment 

funds: Investor 

reaction to 

current and past 

returns 

Comparação entre 

a relação fluxo-

retorno dos 

fundos de ações 

convencionais e 

sustentáveis 

Captação monetária, 

Retornos nominais 

(contemporâneos e 

passados), fluxo passado, 

idade do fundo, tamanho 

do fundo, despesas do 

fundo e variável dummy 

para fundos SRI 

Método de 

momentos 

generalizados 

(GGM) 
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Renneboog 

et al. (2011) 

Is ethical 

money 

financially 

smart? 

Nonfinancial 

atributes and 

money flows of 

socially 

responsible 

investment 

funds 

Comparação entre 

a relação fluxo-

retorno dos 

fundos de ações 

convencionais e 

sustentáveis de 

diversos países 

Captação líquida em 

percentual do PL, 

Retorno ajustado ao risco 

pelo CAPM ou Carhart 

four-factor model e 

variável dummy para o 

país 

Método matching 

para análise 

univariada 

Fonte: Elaboração própria com base nas pesquisas citadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

CAPÍTULO 3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Neste capítulo é detalhada a metodologia utilizada no trabalho, sendo descritas as etapas 

necessárias para concretização do objetivo desta dissertação, qual seja, a análise da relação 

fluxo-retorno dos fundos de investimentos socialmente responsáveis no Brasil 

comparativamente àqueles fundos convencionais.  

A pesquisa se divide em sete etapas esboçadas na figura 3 e detalhadas nos próximos 

parágrafos.   

 

Figura 3 – Estrutura da Pesquisa 
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Etapa 1-  Revisão de Literatura 

Esta etapa se refere ao levantamento na literatura acadêmica sobre os 

conceitos de: sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 

social corporativa (RSC), Investimentos Socialmente Responsáveis (SRI) e 

fundos de investimentos. 

 

Etapa 2 Análise da Literatura 

Levantamento da literatura acadêmica sobre os trabalhos referentes à 

relação fluxo-retorno nos fundos, a fim de compreender como se dão os 

resultados em âmbito nacional e internacional. 

 

Etapa 3 Definição das Amostras 

A segunda etapa da pesquisa trata-se da definição das amostras de fundos 

a serem utilizadas na pesquisa. 

Com relação aos fundos SRI, foram utilizados na pesquisa apenas os 

fundos socialmente responsáveis do Brasil disponíveis ao público geral, ou seja, 

não foram considerados nesta pesquisa os fundos SRI restritos (fundos 

destinados à aplicação de um determinado grupo de investidores, que tenham 

entre si vínculo familiar, societário ou pertençam a um mesmo grupo 

econômico) ou exclusivos (fundos exclusivos a um único cotista) ou com 

concentração de cotistas (fundos que tenham suas cotas detidas por um pequeno 

grupo de investidores).  

Além disso, não foram considerados fundos geridos por entidades de 

previdência complementar e/ou fundos de investimento no exterior que possuem 

características sustentáveis e/ou fundos estruturados. Esta delimitação foi 

realizada, pois estes fundos possuem características (como público alvo ou 

regulamentação) diferenciadas em relação aos fundos abertos mantidos por 

gestores de varejo. 

A amostra de fundos de ações convencionais utilizada para fins de 

comparação com os fundos SRI, também seguiu os critérios acima. Além disso, 

foram escolhidos os fundos de ações convencionais que possuíam estratégia 

financeira semelhante à dos fundos SRI. Desta forma, analisou-se a estratégia 

financeira dos fundos SRI brasileiros e, após esta análise, foram escolhidos os 
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fundos de ações convencionais com estratégia ativa, semelhante àquela dos SRI, 

de modo a efetuar as comparações.  

 

Etapa 4 Definição das Variáveis e Modelagem Econométrica 

Definição das variáveis para análise e estudo da relação fluxo-retorno dos 

fundos socialmente responsáveis brasileiros. A escolha das variáveis será 

descrita na seção 3.2.1. Construção do modelo econométrico que melhor se 

ajustou aos dados empíricos e à questão de pesquisa. Essa etapa é descrita na 

seção 3.2.2. 

 

Etapa 5 Levantamento de Dados 

A quinta etapa da pesquisa trata-se do levantamento de dados dos fundos 

SRI e convencionais de ações do Brasil, das amostras definidas na etapa 2. 

As informações mais abrangentes referentes à indústria de fundos SRI 

foram coletadas no site da Anbima (Consolidado Histórico da Indústria de 

Fundos) e da Plataforma Quantum Axis (plataforma web paga, disponível 

mediante a contratação, que possibilita acessar informações financeiras de ações, 

índices, fundos de investimentos, entre outras). Já os dados específicos dos 

fundos de investimentos SRI e convencionais foram coletados na base de dados 

Quantum e na Central de Sistemas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).   

No que se refere ao período de tempo, a pesquisa foi realizada com dados 

referentes ao período de 2005 (um ano após a criação do segundo fundo SRI no 

Brasil e ano da criação do ISE) a 2017. 

O detalhamento da seleção de fundos que foi utilizada para análise consta 

na seção 3.1. 

 

Etapa 6 Análise dos Dados 

Análise dos resultados do modelo estimado, a fim de verificar se os 

fundos socialmente responsáveis do Brasil possuem relação fluxo-retorno 

diferente dos fundos de ações convencionais brasileiros. Adicionalmente, foi 

realizada uma análise descritiva dos dados coletados a fim de compreender a 

trajetória da indústria SRI no Brasil. 
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Etapa 7 Conclusão 

Esta etapa teve o intuito de responder às questões de pesquisa 

apresentadas no primeiro capítulo, contemplando o fechamento e as conclusões 

da pesquisa. 

 

Em termos de posicionamento científico-metodológico, pode-se dizer que a presente 

pesquisa possui como referência o paradigma positivista de pesquisa, sendo caracterizada como 

quantitativa ex-post facto, pois analisa a existência de relação entre as variáveis, a partir de fatos 

do passado, através de estatística descritiva e modelos econométricos (COUTINHO, 2013; GIL, 

2002). 

 

3.1 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

3.1.1 SELEÇÃO DA AMOSTRA DE FUNDOS SRI 

 

Através da plataforma Quantum Axis, foi possível verificar quantos fundos com 

características sustentáveis já existiram na indústria de fundos brasileira, abrangendo tanto 

aqueles ativos quanto encerrados. A utilização de fundos de investimentos encerrados, no 

período de análise, tem como propósito minimizar o viés de sobrevivência13, procedimento 

semelhante àquele adotado nos trabalhos de Guterman (2009), Gomes (2014) e Muniz (2015). 

Para isso, foram realizados os seguintes filtros na referida plataforma: Classificação 

Anbima – Sustentabilidade/Governança e/ou as palavras: ISE, ETHIC, SUSTEN, AMBIENT, 

SOCIAL, ICO2, IGC e GOVERN. Para os referidos filtros não foram considerados os fundos 

estruturados FIDC, FII e FIP. Estas classes de fundos não foram selecionadas, pois, os fundos 

SRI, em sua grande maioria, são regidos pela regulamentação CVM nº 555, já os fundos 

estruturados possuem regulamentação própria distinta da dos fundos SRI.  

A seleção por meio dos filtros mencionados resultou em um total de 96 fundos, sendo 

alguns fundos listados em mais de um filtro. Excluindo as duplicidades, tem-se um total de 64 

fundos com características sustentáveis. Dentre estes 64 fundos, 11 são classificados como 

                                                 
13De acordo com Sirri e Tuffano (1988), os fundos com desempenho ruim podem ser encerrados. Assim, ao 
selecionar apenas fundos que estão ativos (em atividade), será criada uma amostra com fundos sobreviventes, que 
não sofreram com desempenho ruim, o que pode enviesar a amostra. Logo, pode-se deixar de detectar uma relação 
positiva entre performance e captação em fundos com desempenho ruim 
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multimercado e 3 como renda fixa. Tendo em vista que aproximadamente 80% dos fundos são 

classificados como fundos de ações, estes 14 fundos (multimercado e renda fixa) foram 

excluídos da amostra. Dos 50 fundos de ações, 20 fundos eram destinados a investidores 

qualificados, exclusivos, restritos ou entidades de previdência. Conforme descrito 

anteriormente, estes tipos de fundos possuem características diferenciadas no que se refere ao 

público alvo de aplicação. Logo, também foram excluídos da análise econométrica do estudo 

da relação fluxo-retorno.  

Da amostra selecionada, 6 fundos se tratam de fundos de índice. Quatro deles são fundos 

relacionados ao índice Carbono Eficiente, que aplicam aproximadamente 100% do PL do fundo 

no ETF Ishares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil. Outros dois são relacionados ao índice 

IGC e ISE, ETF IT Now IGCT e IT Now ISE, respectivamente. Tendo em vista a 

particularidade destes 6 fundos de índice, eles também foram excluídos da análise econométrica 

do estudo.  

Ao realizar consulta da composição das carteiras dos fundos, na Central de Sistemas da 

CVM, identificou-se que 3 fundos do Bradesco sempre aplicaram seus recursos em cotas do 

fundo “Bradesco Fundo de Investimento em Ações Sustentabilidade Empresarial”. Assim, a 

fim de evitar duplicidade dos valores de captação, o fundo mencionado foi excluído da análise 

econométrica. Pelo mesmo motivo, o fundo “Itaú Governança Corporativa FI Ações” também 

foi excluído.  

Foi identificado que o fundo “Santander Ethical FIC Ações” passou a aplicar 100% do 

seu PL em cotas do fundo “Santander Ethical II FI Ações” a partir de agosto/2006. Em outras 

palavras, a partir de agosto/2006, um dos cotistas do “Santander Ethical II FI Ações” era o 

fundo “Santander Ethical FIC Ações”. Assim, para não ocorrer duplicidade, o PL e Captação 

do fundo “Santander Ethical II FI Ações” foram ajustados subtraindo o PL e Captação do FIC, 

no período de agosto/2006 a julho/2007. Vale mencionar que a partir de agosto/2007 o fundo 

“Santander Ethical II FI Ações” mudou seu público alvo de aplicação, sendo destinado apenas 

a investidores qualificados. Logo, a partir de agosto/2007 os dados do fundo “Santander Ethical 

II FI Ações” não foram utilizados para a análise da relação fluxo-retorno. 

Por fim, foi identificado que os fundos “Bradesco Índice de Sustentabilidade 

Empresarial FI Ações” e “Safra Sustentabilidade FIC Ações” possuíram, em média, 25 e 5 

cotistas, respectivamente, no período de análise. Entende-se que a baixa quantidade de cotistas 

dentro de um mesmo fundo pode acarretar um viés das aplicações, o que pode interferir no 

estudo da relação fluxo-retorno. Por esse motivo os referidos fundos foram excluídos da análise 

econométrica. 
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Após as exclusões mencionadas acima, a análise da relação fluxo-retorno foi realizada 

com 20 fundos listados no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Fundos SRI Selecionados 
 

Fundo Data Inicial Data Final 

BANRISUL GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES 01/09/2008 11/12/2014 

BB AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL JOVEM FIC AÇÕES 01/12/2005 - 

BRADESCO GOVERNANÇA CORPORATIVA FIC AÇÕES 30/11/2007 - 

BRADESCO H SUSTENTABILIDADE FIC AÇÕES 02/01/2006 - 

BRADESCO PLANETA SUSTENTÁVEL ISE FIC AÇÕES 26/06/2008 17/07/2017 

BRADESCO PRIME GOVERNANÇA CORPORATIVA FIC AÇÕES 30/11/2007 - 

BRADESCO PRIME ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FIC AÇÕES 29/12/2005 - 

CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES 05/11/2007 - 

ITAÚ EMPRESA GOVERNANÇA CORPORATIVA FIC AÇÕES 15/01/2008 - 

ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL FIC AÇÕES 03/01/2005 - 

ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FIC AÇÕES 31/08/2007 23/02/2017 

ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA II FIC AÇÕES 10/04/2007 01/03/2016 

ITAÚ PERSONNALITÉ EXCELÊNCIA SOCIAL FIC AÇÕES 03/01/2005 - 

ITAÚ PERSONNALITÉ GOVERNANÇA CORPORATIVA FIC AÇÕES 31/08/2006 - 

ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL FIC AÇÕES 27/07/2007 - 

SAFRA ISE FI AÇÕES 23/01/2006 17/03/2011 

SANTANDER ETHICAL FIC AÇÕES 01/11/2001 - 

SANTANDER ETHICAL II FI AÇÕES 01/11/2001   31/07/2007* 

UNIBANCO SUSTENTABILIDADE FIC AÇÕES 16/03/2007 11/04/2012 

WESTERN ASSET SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FIC AÇÕES 01/08/2007** - 

* Foi considerada a data que o fundo se tornou restrito a fundos de investimento.  
** Foi considerada a data que o fundo começou a ter características sustentáveis. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Plataforma Quantum Axis e dos regulamentos dos fundos 
disponíveis na Central de Sistemas da CVM. 

  
 

A relação fluxo-retorno dos fundos SRI foi comparada com a relação fluxo-retorno dos 

fundos convencionais. Para fins de comparação, foram escolhidos os fundos de ações 

convencionais que mais se assemelhavam aos fundos SRI, no que se refere à estratégia 

financeira. Para isso, foi realizada uma estatística descritiva com a amostra final de fundos SRI, 

para identificar a estratégia financeira predominante nestes fundos.  

Ao realizar uma estatística descritiva com a quantidade total de fundos SRI da amostra, 

o quadro 4 evidencia que pelo menos 75% dos fundos SRI possuíam gestão ativa com base em 

algum índice de referência do mercado em todo o período de análise. Por outro lado, ao realizar 

uma estatística descritiva com base no PL dos fundos (quadro 5), verifica-se que ao menos 94% 
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dos fundos SRI possuíam gestão ativa no período analisado. A partir da constatação que os 

fundos SRI são, em sua maior parte, fundos com gestão ativa, a amostra de fundos de ações 

convencionais que foi utilizada para fins de comparação com os 20 fundos SRI foi composta 

de fundos de ações com gestão ativa com base em algum índice de referência do mercado. 

 

Quadro 4 – Quantidade de Fundos SRI segregados por gestão ativa ou indexada 

  

 

Quadro 5 - Patrimônio Líquido dos Fundos SRI segregados por gestão ativa ou 
indexada 

 

 

3.1.2 SELEÇÃO DA AMOSTRA DE FUNDOS DE AÇÕES CONVENCIONAIS  

 

Para a seleção dos fundos de ações convencionais (fundo de ações com gestão ativa), 

também foi utilizada a plataforma Quantum Axis. A seleção também contemplou os fundos de 

investimentos encerrados, no período de análise, com o propósito de minimizar o viés de 

sobrevivência, conforme mencionado anteriormente. Desta forma, foi possível verificar 

SRI Gestão Ativa
Gestão 

Indexada

Gestão 

Ativa %

Gestão 

Indexada %

2005 6 5 1 83,33% 16,67%

2006 9 7 2 77,78% 22,22%

2007 16 13 3 81,25% 18,75%

2008 19 16 3 84,21% 15,79%

2009 19 16 3 84,21% 15,79%

2010 19 16 3 84,21% 15,79%

2011 18 16 2 88,89% 11,11%

2012 17 15 2 88,24% 11,76%

2013 17 15 2 88,24% 11,76%

2014 16 14 2 87,50% 12,50%

2015 16 14 2 87,50% 12,50%

2016 15 13 2 86,67% 13,33%

2017 13 11 2 84,62% 15,38%

Ano

Total de Fundos

SRI Gestão Ativa
Gestão 

Indexada

Gestão 

Ativa %

Gestão 

Indexada %

2005 167.326.228,28     165.316.059,10     2.010.169,18    98,80% 1,20%

2006 634.647.598,72     601.363.025,56     33.284.573,16  94,76% 5,24%

2007 2.098.854.463,29  2.037.423.139,41  61.431.323,88  97,07% 2,93%

2008 890.506.077,07     862.446.832,99     28.059.244,08  96,85% 3,15%

2009 1.347.109.308,46  1.306.151.497,24  40.957.811,22  96,96% 3,04%

2010 1.190.472.065,76  1.155.287.195,76  35.184.870,00  97,04% 2,96%

2011 773.769.482,29     747.752.496,15     26.016.986,14  96,64% 3,36%

2012 779.764.955,48     750.759.656,71     29.005.298,77  96,28% 3,72%

2013 611.824.887,81     586.587.455,62     25.237.432,19  95,88% 4,12%

2014 430.374.560,51     410.318.265,66     20.056.294,85  95,34% 4,66%

2015 260.359.182,90     248.449.245,22     11.909.937,68  95,43% 4,57%

2016 251.264.690,30     239.132.238,46     12.132.451,84  95,17% 4,83%

2017 250.882.977,93     239.664.775,19     11.218.202,74  95,53% 4,47%

Ano

PL (R$) Fundos Selecionados
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quantos fundos de ação convencionais de gestão ativa existiram no período de 2005 a 2017. 

Para isso, foram realizados os seguintes filtros na referida plataforma: classificações Anbima 

Índice Ativo, IBRX Ativo e Ibovespa Ativo. 

Na seleção inicial constavam 728 fundos, sendo 372 fundos com classificação Anbima 

Índice Ativo, 96 com classificação IBRX Ativo e 260 com classificação Ibovespa Ativo. Dos 

728 fundos de ações selecionados, verificou-se através dos regulamentos dos fundos que 49514 

fundos eram destinados a investidores qualificados, exclusivos, restritos ou entidades de 

previdência. Conforme descrito anteriormente, fundos com estas características não fazem parte 

da análise econométrica do estudo da relação fluxo-retorno. Assim, após esta primeira seleção, 

restaram 233 fundos.  

Posteriormente, foram excluídos os fundos com menos de um ano de duração, pois ao 

permitir fundos com menos de um ano não seria possível analisar como o retorno de 12 meses, 

que constitui uma variável de análise, influencia a captação do fundo. Além disso, foram 

excluídos os fundos com média de quantidade de cotistas menor que 50, de modo a garantir que 

todos os fundos convencionais selecionados não tivessem concentração de cotistas. Conforme 

mencionado anteriormente, a baixa quantidade de cotistas dentro de um mesmo fundo pode 

acarretar um viés das aplicações, o que pode interferir no estudo da relação fluxo-retorno. Após 

estas exclusões restaram 125 fundos. Por fim, foi excluído o fundo Bradesco Pontual FI que 

não apresentou nenhuma captação líquida no período de análise. 

Após as exclusões mencionadas acima, a análise da relação fluxo-retorno foi realizada 

com 124 fundos (Amostra Convencional I) listados no apêndice 1. Tendo em vista que o 

primeiro fundo SRI do Brasil foi criado em 2001, uma segunda seleção foi realizada para os 

fundos convencionais, ao retirar da “Amostra Convencional I” os fundos que iniciaram suas 

atividades antes do ano 2001. Esta segregação tem o propósito de gerar uma amostra de fundos 

convencionais que tenham idade semelhante àquela dos fundos SRI. Após a aplicação deste 

filtro restaram 79 fundos na Amostra Convencional II, que estão listados no apêndice 1.   

Além disso, uma terceira amostra de fundos convencionais foi construída, para ser 

utilizada na comparação com os fundos SRI. Elegeu-se para cada fundo SRI um fundo 

convencional com PL médio, idade e média de quantidade de cotistas que mais se 

assemelhavam ao fundo SRI, conforme consta no apêndice 2. Esta seleção de fundos 

convencionais foi denominada amostra par a par (PAP), pois para cada fundo SRI elege-se um 

convencional com características semelhantes, constituindo-se assim um par convencional-SRI. 

                                                 
14 Sendo 238 fundos com classificação Anbima Índice Ativo, 80 com classificação IBRX Ativo e 177 com 
classificação Ibovespa Ativo. 
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A construção da amostra PAP tem como base as pesquisas de Bello (2005) e Gregory et al. 

(1997), que compararam os fundos SRI e convencionais, através de uma amostra de fundos 

convencionais selecionada de forma a possuir características semelhantes15, como por exemplo, 

ativos líquidos (PL). Assim, a utilização da amostra PAP tem o propósito de verificar os 

achados com as amostras Convencional I e II, tendo como base uma amostra de fundos 

convencionais que possui a mesma quantidade da amostra de fundos SRI, ou seja, 20 fundos.  

A figura 4 resume a quantidade de fundos de cada amostra convencional selecionada. 

 

Figura 4 – Resumo Amostras Convencionais 

 

 

3.2 MODELAGEM ECONOMÉTRICA  

 

3.2.1 VARIÁVEIS 

 

Após o levantamento na literatura, das variáveis utilizadas para o estudo da relação 

fluxo-retorno dos fundos, seção 2.4, esta seção tem como propósito definir as variáveis que 

foram utilizadas na presente pesquisa.  

As variáveis utilizadas no modelo econométrico foram: captação líquida monetária em 

reais (R$), retorno nominal em percentual (calculado em relação ao último mês e últimos 12 

meses) ou retorno ajustado ao Risco pelo Alpha de Jensen em percentual (apurado anualmente), 

                                                 
15 Poderiam ter sido empregadas técnicas específicas de pareamento para a construção da amostra PAP, como por 
exemplo matching. No entanto, devido a restrições operacionais tais técnicas não foram utilizadas neste trabalho. 
Entretanto, o método de construção da amostra PAP aqui empregado possui respaldo em trabalhos da literatura, a 
exemplo, Gregory et al. (1997)  

Amostras 
Convencionais 

Convencionais I - Total 
de 124 fundos

Convencionais II -
subconjunto da 

Convencionais I - Total 
de 79 fundos

Par a Par (PAP) - Total 
de 20 fundos
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log do patrimônio líquido em reais (R$) (em t-116) e o log da idade do fundo em dias (em t-1). 

Todas as variáveis mencionadas são referenciadas em base mensal e foram selecionadas como 

base nos trabalhos de Benson e Humphrey (2008), Guterman (2009) e Sirri e Tufano (1998). 

A primeira variável, captação líquida monetária, foi utilizada para apurar o fluxo de 

recursos nos fundos. A segunda variável, retorno nominal, é utilizada para mensurar o retorno 

do fundo sem ajuste ao risco. Já o Alpha de Jensen é utilizado para apurar o retorno do fundo 

com ajuste ao risco. Por fim, o log do patrimônio líquido e o log da idade do fundo são utilizados 

como variáveis de controle, com o propósito de controlar e amenizar uma possível distorção da 

captação líquida monetária. 

A seguir, discorre-se sobre cada uma das variáveis utilizadas. 

A métrica utilizada para apurar o fluxo de recursos nos fundos é a captação líquida 

(ANBIMA, 2013; GOMES, 2014). A captação líquida pode ser definida como a diferença entre 

o montante de aplicação e de resgates do fundo (ANBIMA, 2013). Tendo em vista que a 

plataforma Quantum Axis fornece os dados de Captação e Resgate dos fundos, a captação 

líquida de um fundo nesta pesquisa é dada conforme definição da Anbima e cujo cálculo se dá 

através da equação (1).  

 

 , onde:        (1) 
 
        

 - captação líquida do fundo i no mês t; 
 - aplicação do fundo i no mês t; 
 - resgate do fundo i no mês t. 

 

Alguns estudos consideram a captação líquida em termos de crescimento percentual do 

fundo, desconsiderando o retorno do fundo no período (GUTERMAN; 2009; SIRRI; TUFANO, 

1998). De maneira semelhante a Fant e O’Neal (2000) e Benson e Humphrey (2008), o presente 

estudo utiliza a captação líquida monetária em reais como uma das variáveis, uma vez que tem 

como propósito entender a resposta dos investidores ao nível de desempenho, e não ao aumento 

percentual no tamanho do fundo. 

Além da captação líquida, outra variável que foi utilizada no modelo econométrico é o 

retorno do fundo. O retorno ou a performance de um fundo pode ser avaliado de diversas formas 

(BARDELLA, 2009; OLIVEIRA FILHO; SOUSA, 2015, SIRRI; TUFANO 1998). Nesta 

                                                 
16 t-1 – referente ao mês anterior. 
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pesquisa, foi utilizado o retorno nominal, conforme equação (2). Destaca-se que esta métrica 

de retorno também foi utilizada nos trabalhos de Bardella (2009) e Muniz (2015). 

 

, onde:         (2) 

   
 

 – rentabilidade do fundo i no tempo t; 
 – cota do fundo i no tempo t. Sendo a cota líquida isenta de custos/taxas. 

 – cota do fundo i no tempo t-k. Sendo a cota líquida isenta de custos/taxas. 

 

O Retorno nominal do fundo foi apurado mensalmente e anualmente. O retorno mensal 

é dado por: /  -1, onde t-1 representa a cota do último dia útil do mês anterior e 

t representa a cota do último dia útil do mês de análise. E o retorno anual dado pelo Retorno de 

252 dias, ou seja, /  -1. A utilização de 252 dias deve-se à padronização 

do calendário financeiro. 

Além da rentabilidade nominal, foi utilizada a rentabilidade ajustada ao risco em uma 

segunda análise. O alfa de Jensen foi a medida de retorno utilizada para o ajuste ao risco. Vale 

mencionar que vários autores utilizaram o alfa de Jensen nas suas pesquisas para análises em 

função do retorno ajustado ao risco, como: Ippolito (1992), Gruber (1996), Guterman (2009) e 

Sirri e Tufano (1998). Esta métrica representa a medida de retorno excedente ao retorno 

esperado do ativo em função do risco sistemático assumido. Conforme Jensen (1968), a fórmula 

do alpha de Jensen é dada por: 

 

, onde:       (3) 
 

 – retorno do fundo i; 
 – retorno do ativo livre de risco, representado, neste trabalho pelo Certificado de 

Depósito Interbancário (CDI17); 
β – medida de risco (denominada de risco sistemático). O β é dado pela fórmula 4: 
 

 

 
 – retorno do mercado, neste estudo foi utilizado o Índice Ibovespa como proxy do 

índice de mercado. 
 

                                                 
17 O CDI trata-se de uma taxa diária. É a taxa mais utilizada como referência de investimento no Brasil. O 
comportamento e os níveis da taxa do CDI são muito semelhantes aos da taxa do Tesouro de curto prazo (Pinto et 

al., 2014). 
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No presente estudo, o Retorno ajustado ao Risco pelo Alpha de Jensen foi calculado 

conforme equação (3), considerando em termos anuais o retorno do ativo livre de risco, de 

mercado e dos fundos; e a covariância e a variância medida pelos retornos diários.  

 Dado que a utilização da captação monetária pode causar alguma distorção no que se 

refere ao domínio dos fundos maiores na regressão (GUTERMAN, 2009; MUNIZ, 2015), 

foram utilizados o log do patrimônio líquido (em t-1) e o log da idade do fundo (em t-1) com o 

propósito de controlar e amenizar uma possível distorção.  Vale mencionar que Fant e O’Neal 

(2000), Guterman (2009) e Sirri e Tufano (1998) também utilizaram estas variáveis de controle 

em suas pesquisas. 

Alguns estudos utilizam a taxa de administração como variáveis de controle. A taxa de 

administração não foi utilizada, pois, semelhante ao estudo de Guterman (2009), a taxa de 

administração mostrou-se pouco significativa como variável explicativa da captação.  

 

3.2.2 MODELO ECONOMÉTRICO – DADOS EM PAINEL 

 

Para a análise da relação fluxo-retorno foi utilizado o modelo econométrico de regressão 

com dados em painel, semelhante ao utilizado por Bardella (2009), Gomes (2014) e Muniz 

(2015). O modelo de regressão com dados em painel foi escolhido, pois, neste modelo é possível 

analisar a mesma unidade de corte transversal ao longo do tempo. Em outras palavras, a 

regressão com dados em painel foi utilizada para analisar um conjunto de dados de vários 

indivíduos que foram observados ao longo do tempo (GUJARATI; PORTER, 2011).  

Além disso, conforme Wooldridge (2002a), a análise de dados em painel permite 

controlar características não observáveis e constantes no tempo. 

 Assim, nesta dissertação, o modelo de regressão com dados em painel foi utilizado para 

analisar a captação líquida dos fundos de investimento SRI e convencionais (representam a 

unidade de corte transversal), com dados mensais, ao longo dos anos de 2005 a 2017, com base 

em dados mensais (o que representa o horizonte temporal).  

De acordo com Baltagi (2005), o modelo de dados em painel pode ser representado 

conforme equação (5): 

 

, onde:        (5) 
 
i= 1, ..., N  (unidades de corte transversal); 
t= 1, ..., T (série temporal); 
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y = variável dependente; 
α = intercepto do modelo;  
x = variáveis independentes; 
β = coeficiente angulares de cada variável independente; 
μi – termo de erro de indivíduo não observável – individualidade de cada sujeito está 

contida neste termo de erro (heterogeneidade individual); 
 -  termo de erro que denota o restante da perturbação. 

 

Tomando como base a equação (5), as equações estimadas no presente estudo foram: 

 

          (6) 

 

             (7)  

 

Sendo que: 

i= 1, ..., N  representa os fundos de investimentos; 
t= 1, ..., T série temporal com dados mensais entre os anos de 2005 a 2017; 
α = intercepto do modelo;  
Variáveis independentes = Retorno mensal, Retorno 12 meses, Retorno ajustado ao 
Risco, logPL e logidadedofundo;  
Variável dependente = Captação Líquida; 
β = coeficiente angulares de cada variável independente; 
εi = termo de erro. 
 

De acordo com Gujarati e Porter (2011), existem dois tipos de dados em painel: os dados 

em painel balanceados, em que cada unidade de corte transversal possui o mesmo número de 

observações; e desbalanceados, em que cada unidade de corte transversal possui diferentes 

números de observações. Tendo em vista que alguns fundos (unidade de corte transversal) 

foram criados e/ou encerrados no período de análise, trabalhou-se com dados em painel 

desbalanceados.  

De acordo com Gujarati e Porter (2011), existem três tipos de modelos de estimação 

para dados em painel: Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para dados empilhados (pooled 

data), o de efeitos fixos e o de efeitos aleatórios.  

No modelo pooled todos os coeficientes são constantes ao longo do tempo e entre 

indivíduos, ou seja, todos os fundos teriam seus coeficientes estimados iguais, supondo que não 

se modificam ao longo de todo período analisado (de 2005 a 2017). Neste, caso tem-se o 

empilhamento de todos os dados e tanto o intercepto quanto os coeficientes angulares são 
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comuns a todos os fundos. Ou seja, com o empilhamento de dados, a individualidade de cada 

fundo não é considerada para a estimação. No modelo pooled, a forma de estimação é o habitual 

ao MQO (GREENE, 2002; GUJARATI; PORTER, 2011; NASCIMENTO; ALMEIDA, 2010). 

Já a estimação do modelo por efeitos fixos considera que o intercepto α (equação (5)) 

pode diferir entre os indivíduos, no entanto, esse intercepto (α) de cada indivíduo não varia com 

o tempo. Assim, ao considerar um intercepto para cada indivíduo (fundo), a estimação leva em 

conta a individualidade de cada fundo, entretanto, essa individualidade não se modifica ao 

longo de 2005 a 2017. Esta estimação é realizada mediante a utilização de variáveis dummies 

para cada unidade de corte transversal (fundo) (GREENE, 2002; GUJARATI; PORTER, 2011).  

Além dessas características da estimação do modelo por efeitos fixos, faz-se necessário 

caracterizar o estimador de efeito fixo dentro do grupo, que consiste em estimar a regressão 

para dados empilhados (pooled) eliminando o efeito fixo e expressando os valores das variáveis 

dependente e independentes para cada unidade como desvios de seus respectivos valores 

médios. Tomando como exemplo a pesquisa em questão, para cada fundo seriam obtidos os 

valores médios e os desvios amostrais de cada variável e, posteriormente, subtrai-se estes 

últimos (valores médios e desvios amostrais) dos valores individuais dessas variáveis. Estes 

valores são chamados de “corrigidos para a média”, sendo este procedimento realizado para 

cada fundo. Após isso, os valores corrigidos para média são agrupados e é realizada uma 

regressão MQO. Destaca-se que, ao utilizar o modelo de efeitos fixos dentro do grupo, não é 

necessária a inserção de variáveis dummies para cada fundo (GUJARATI; PORTER, 2011; 

WOOLDRIDGE, 2002a). 

Diferente dos modelos de efeitos fixos (detalhados acima), a estimação por efeitos 

aleatórios (também denominado modelo de componente de erros) pressupõe que os valores do 

intercepto α (equação (5)) são extraídos aleatoriamente de uma população bem maior de 

indivíduos. Assim, o modelo de efeitos aleatórios assume que a amostra de fundos utilizada foi 

retirada de um universo muito maior de fundos, possuindo um valor médio comum para o 

intercepto α (equação (5)). Assim, as diferenças de cada indivíduo se refletem no termo de erro 

(GREENE, 2002; GUJARATI; PORTER, 2011).  

A fim de verificar qual melhor estimação para a pesquisa, dadas as alternativas 

mencionadas anteriormente, alguns testes foram realizados no software Stata, conforme 

descrito a seguir, com base nas informações obtidas em Bressan (2009), Cameron e Trivedi 

(2009), Fávero (2014) e Nascimento e Almeida (2010). Os resultados dos testes mencionados 

a seguir constam na seção 4.3. 
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Passo 1 – Teste Chow 

O Teste de Chow foi realizado para verificar se a estimação do modelo pooled é 

preferível à estimação do modelo de efeitos fixos. Assim, foi aplicada a estatística F para testar 

a igualdade de parâmetros de regressão entre diferentes grupos, ou seja, se cada termo de erro 

de indivíduo não observável (equação (5)) é igual a zero (BALTAGI, 2005). As hipóteses 

testadas são: 

H0: μ1 = μ2 = ... μ n-1 = 0 (modelo pooled) 

H1: μ1 ≠ μ2 ≠ ... μ n-1 ≠ 0 (modelo de efeitos fixos) 

Na hipótese nula considera-se que não existem efeitos individuais específicos e na 

hipótese alternativa que existem efeitos individuais específicos. Sendo a estatística deste teste 

significativa, o modelo de efeitos fixos será preferível ao modelo pooled. 

 

Passo 2 – Teste de Breusch-Pagan 

O Teste de Breusch-Pagan foi realizado para analisar se a estimação do modelo pooled 

é preferível à estimação do modelo de efeitos aleatórios. Por meio da estatística qui-quadrado, 

as seguintes hipóteses são testadas: 

H0: Var(μi) = 0 (modelo pooled) 

H1: Var(μi) ≠ 0 (modelo de efeitos aleatórios) (BALTAGI, 2005; GUJARATI; 

PORTER, 2011) 

Sendo a estatística de teste de Breusch-Pagan significativa, o modelo de efeitos 

aleatórios é preferível ao modelo pooled. 

 

Passo 3 – Teste de Hausman 

De acordo com Wooldridge (2002a), Hausman, em 1978, foi o primeiro a sugerir um 

teste para comparar as estimativas por efeitos fixos e aleatórios (modelo componentes de erros). 

O teste verifica se há correlação entre αi e xitj, assumindo que os erros idiossincráticos e as 

variáveis explicativas não estão correlacionados em todos os períodos de tempo. O teste 

estatístico tem uma distribuição assintótica qui-quadrado (X2), sendo as seguintes hipóteses 

testadas: 

H0: modelo de efeitos aleatórios  

H1: modelo de efeitos fixos 

A hipótese nula subjacente ao teste de Hausman é que os estimadores do modelo de 
efeito fixo e do modelo de componentes dos erros não diferem substancialmente. (...) 
. Se a hipótese nula for rejeitada, a conclusão é que o MCE (modelo de componentes 
dos erros) não é adequado, porque os efeitos aleatórios provavelmente estão 
correlacionados com um ou mais regressores (GUJARATI; PORTER, 2011, p.600). 
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No teste de Hausman, se a estatística de teste for significativa, o modelo de efeitos fixos 

é preferível ao modelo de efeitos aleatórios. 

A figura 5 a seguir ilustra os testes mencionados nos passos 1 a 3: 

 

Figura 5 – Testes de Chow, Breusch-Pagan e Hausman 

  
Fonte: Elaboração própria com base em Nascimento e Almeida (2010) 

 
 
O Teste de Chow é o primeiro teste a ser realizado. Sendo a estatística de teste 

significativa, rejeita-se H0 (pooled) e não se rejeita a hipótese alternativa de efeitos fixos. Por 

outro lado, quando a estatística de teste não é significativa, não se rejeita a hipótese nula H0 

(pooled). 

O segundo teste a ser realizado é o Teste de Breusch-Pagan. Neste teste, a estatística de 

teste significativa implica na rejeição de H0 (pooled) e na não rejeição de H1 (efeitos 

aleatórios). Por outro lado, a estatística não significativa implica na não rejeição de H0 (pooled).  

Por fim, realiza-se o Teste de Hausman. Sendo a estatística de teste significativa se 

rejeita H0 (efeitos aleatórios) e não se rejeita de H1 (efeitos fixos). Já no caso da estatística de 

teste não ser significativa, não se rejeita H0 (efeitos aleatórios). 

 
Após a escolha do melhor método de estimação, cujos resultados são detalhados na 

seção 4.3, alguns testes foram realizados para verificar a presença de autocorrelação (os termos 

de erro da equação estimada são correlacionados) e heterocedasticidade (a variância dos termos 

de erro não é constante) na estimação. 
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Passo 4 – Teste de Wooldridge para autocorrelação serial 

Wooldridge (2002b, p. 282, 283) propõe um teste de autocorreção serial AR(1) para 

dados de painel. No teste, sob a hipótese nula de ausência de correlação serial, os resíduos das 

variáveis em primeira diferença devem apresentar correlação de -0,5 [Corr (eit, ei, t-1) = -0,5]. 

Assim, uma estatística significativa do teste implica em presença de autocorrelação serial.  

 

Passo 5.1 – Teste de Wald modificado para heterocedasticidade em grupo (efeitos 

fixos) 

O teste de Wald modificado pode ser utilizado para avaliar a heterocedasticidade em 

grupos em dados de painel com efeitos fixos (GREENE, 2002, p. 323-324). A estatística do 

Teste modificado de Wald é dada pela fórmula a seguir. O teste tem como hipóteses: H0: 

homocedasticidade e H1: heterocedasticidade. Se a estatística do teste for significativa, tem-se 

a presença de heterocedasticidade.                             

         (8) 

  

Passo 5.2 – Teste de Breusch-Pagan para heterocedasticidade (pooled) 

O teste de Breusch-Pagan pode ser utilizado para avaliar a heterocedasticidade em 

estimações. Assim, será verificado a homocedasticidade dos resíduos, ou seja, se os mesmos 

possuem variância constante. O teste tem como hipóteses: H0: os resíduos são homocedásticos 

e H1: heterocedásticos. Se a estatística do teste for significativa, tem-se a presença de 

heterocedasticidade. 

 

Passo 5.3 – Teste Robusto para igualdade das variâncias (efeitos aleatórios) 

A heterocedasticidade ocorre quando a variância dos termos de erro não são iguais. 

Assim, o teste robusto para igualdade das variâncias pode ser utilizado para avaliar a 

heterocedasticidade em estimações. Para isso, utiliza-se o comando robvar do Stata. Este teste 

tem como hipóteses: H0: as variâncias são iguais (homocedasticidade) e H1: as variâncias são 

diferentes (heterocedasticidade). Se a estatística do teste for significativa, tem-se a presença de 

heterocedasticidade (BAUM, 2006). 

 

Passo 6 – Estimação por Mínimos Quadrados Factíveis Generalizados 

De acordo com Gujarati e Porter (2001), não considerar que há correlação em uma 

estimação de dados em painel implica na geração de estimadores não eficientes. Os autores 
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apontam o Método de Mínimos Quadrados Generalizados como sendo um método para a 

correção deste problema. 

Hoechle (2007) menciona que o Método de Mínimos Quadrados Factíveis 

Generalizados (feasible generalized least squares - FGLS), comando xtgls do Stata, pode ser 

utilizado para correção de problemas de heterocedasticidade e autocorrelação serial AR(1) em 

dados de painel que o horizonte temporal seja maior do que a quantidade de unidades de corte 

transversal (T>N). O xtgls pode ser usado para os três tipos de modelos de estimação em dados 

em painel: pooled data, o de efeitos fixos e o de efeitos aleatórios 

O xtgls se ajusta a modelos lineares de dados em painel usando mínimos quadrados 
generalizados factíveis. Este comando permite estimação na presença de 
autocorrelação AR (1) dentro de painéis e correlação transversal e heterocedasticidade 
através de painéis (STATACORP, 2013)18. 

 

O método de mínimos quadrados factíveis generalizados já foi utilizado em diversos 

trabalhos para ajustes de autocorrelação e/ou heterocedasticidade como: Baltagi e Wu (1999), 

Bressan (2009), Hansen (2007), Gomes (2014) e Vasconcelos (2014). 

Cameron e Trivedi (2009) afirmam que os estimadores gerados por FGLS são mais 

eficientes assintoticamente, nos casos em que o horizonte temporal (T) seja maior do que a 

quantidade de unidades de corte transversal (N). Tendo em vista que na presente pesquisa T>N, 

o modelo foi reestimado utilizando estimadores FGLS ajustados à heterocedasticidade e à 

autocorrelação, quando necessário, a fim de obter coeficientes eficientes do ponto de vista 

econométrico. Em outras palavras, ao estimar os coeficientes por FGLS foi possível ajustar 

heterocedasticidade e/ou autocorrelação para gerar estimadores consistentes para a pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 xtgls fits panel-data linear models by using feasible generalized least squares. This command allows estimation 
in the presence of AR(1) autocorrelation within panels and cross-sectional correlation and heteroskedasticity 
across panels (STATACORP, 2013)  
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CAPÍTULO 4 ANÁLISE DOS ASPECTOS FINANCEIROS DOS SRIS 

BRASILEIROS 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar o modelo econométrico utilizado na pesquisa. 

Além de retratar o panorama da indústria de fundos SRI brasileira, apresentar os resultados 

empíricos e analisar o que eles apontam sobre a relação fluxo-retorno dos fundos sustentáveis 

do mercado brasileiro em comparação aos convencionais. 

Desta forma, este capítulo tem o intuito de responder as questões de pesquisa 

apresentadas no capítulo 1, se subdividindo em três seções: panorama da indústria de fundos 

SRI brasileira, modelo econométrico e relação fluxo-retorno dos fundos SRI do Brasil. 

 

4.1 PANORAMA DA INDÚSTRIA DE FUNDOS SRI BRASILEIRA 

 

Nota-se que os achados sobre a relação fluxo-retorno dos SRIs variam entre os países 

analisados. Assim para compreender esta relação no mercado brasileiro, torna-se válido a 

apresentação da trajetória da indústria de fundos SRI brasileira.  

Conforme mencionado na seção 2.3.1, a trajetória da indústria de fundos de 

investimento no Brasil remonta a 1957 e começou a ter uma maior importância para a economia 

nacional, principalmente, a partir de 1994 (SOUTO, 2016; OLIVEIRA, 2006).  

O gráfico 1 apresenta a trajetória evolutiva do patrimônio líquido (PL) da indústria de 

fundos brasileira desde 2005. Em 2005, a indústria de fundos possuía um PL de R$ 738.978 

milhões, saltando para um PL de R$ 4.148.506 milhões em 2017, ou seja, uma variação nominal 

de mais de 500% em doze anos.  
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Gráfico 1 - Evolução do Patrimônio Líquido da Indústria de Fundos 
Fonte: Elaboração própria com dados da Plataforma Quantum Axis e do Consolidado Histórico da Anbima 

 

No que se refere à indústria de fundos de ações, em 2005 a mesma representava 8% da 

indústria de fundos brasileira, com um PL de R$ 58.967 milhões. No período de análise, a 

indústria de fundos de ações teve uma maior representatividade no ano de 2007, com um PL de 

R$ 169.355 milhões, o que equivalia a 14,6% da indústria de fundos. Desde então, a 

representatividade da indústria de fundos de ações frente à indústria total diminuiu, atingindo o 

patamar de 5,5% no ano de 2017. Esta queda de representatividade em relação à indústria deve-

se, possivelmente, ao crescimento de outras classes de fundos como: FIP, FII e previdência.  

Em 2005, após quatro anos da criação do primeiro fundo SRI brasileiro, a indústria de 

fundos SRI possuía um PL de R$ 255 milhões, o que correspondia a 0,035% da indústria total 

de fundos. Semelhante à trajetória de fundos de ações, a indústria de fundos SRI teve uma maior 

representatividade no ano de 2007, com PL de R$ 2.663 milhões, o que configurava 0,23% da 

indústria total. No final do período de análise, em 2017, a indústria de fundos SRI representava 

0,010% da indústria de fundos com um PL de R$ 429 milhões. Apesar do percentual de 

participação da indústria de fundos SRI ter diminuído, nos últimos anos, frente à indústria total 

de fundos, isto se deve ao crescimento de outras classes de fundos. 

No gráfico 2, pode-se analisar, de forma mais nítida, a evolução da indústria de fundos 

de ações e SRI brasileira, no período de 2005 a 2017. Nota-se que a indústria de fundos SRI 

teve seu ápice em 2007, quando atingiu a representatividade de 1,57% da indústria de fundos 

de ações. Neste ano, a captação líquida dos fundos SRI foi de R$ 1.242 milhões, a maior no 

período analisado. A partir de 2008, ano da crise global – subprime, a indústria de fundos SRI 

brasileira entrou em declínio, não atingindo novamente o patamar histórico do ano de 2007.  
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De 2008 a 2017, a captação líquida dos fundos SRI foi positiva apenas em 2012, com o 

valor de R$ 85 milhões. Esta captação líquida é inferior quando comparada com a indústria de 

fundos de ações, que teve captação líquida positiva em seis anos, entre os anos de 2008 a 2017. 

Graficamente, nota-se que a tendência da indústria de fundos de ações brasileira é de 

crescimento, enquanto a tendência da indústria de fundos SRI do Brasil é de declínio.  

 

 

Gráfico 2 - Evolução da Indústria de Fundos de Ações e SRI  
          Fonte: Elaboração própria com dados da Plataforma Quantum Axis e do Consolidado Histórico da Anbima 

 

Analisando a indústria de fundos SRI de outros países (gráfico 3), verifica-se que alguns 

países tiveram decrescimento na indústria de fundos SRI entre os anos de 2015 a 2017. No 

entanto, nota-se que o Brasil é o segundo país que teve a maior variação nominal negativa (-

42,52%) da indústria de fundos SRI, entre os anos de 2015 a 2017.  
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Gráfico 3 – Variação nominal da indústria SRI 2015 x 2017 
Fonte: Elaboração própria com dados da Plataforma Quantum Axis, Consolidado Histórico da Anbima e 2018 SRI 

Study do EUROSIF. 

 

Em relação ao Brasil, foi possível analisar a indústria de fundos de forma detalhada. 

Através da plataforma Quantum Axis, foi possível verificar quantos fundos com características 

sustentáveis já existiram na indústria de fundos brasileira. Para isso, foram realizados os 

seguintes filtros na referida plataforma: Classificação Anbima – Sustentabilidade/Governança 

e/ou as palavras: ISE, ETHIC, SUSTEN, AMBIENT, SOCIAL, ICO2, IGC e GOVERN. 

De acordo com a plataforma Quantum Axis, de 2005 a 2017, já constaram 64 fundos de 

ações com classificação Anbima sustentabilidade/governança ou que possuíam características 

de sustentabilidade. Destes 64 fundos, 27 já encerraram suas atividades e 37 permanecem 

ativos19. Vale mencionar que dentre os fundos acima, 11 são classificados como multimercado 

e 3 como renda fixa. 

Dos 11 fundos multimercado com as palavras “social”, “governance” e/ou “sustentável” 

no nome do fundo, apenas 3 deles possuem no regulamento algum item relacionado ao tema, 

como por exemplo: a aplicação em ações do índice ISE ou aplicação em ações de empresas que 

possuem práticas ASG.   

Vale mencionar o fundo multimercado “Unibanco Multigestor Social II FIC 

Multimercado” e o fundo de renda fixa “Unibanco Private Social FI Renda Fixa” (ambos 

encerrados em 24/03/2011), que conforme informações dos regulamentos dos fundos de 

15/12/2010, doavam parte da sua taxa de administração a Instituições Beneficiadas que eram 

                                                 
19 Data de análise 01/07/2018. 
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escolhidas por um Conselho de Investimento Social. Os demais fundos de renda fixa não 

possuíam nenhum item relacionado ao tema de sustentabilidade e/ou doação de taxa de 

administração em seu regulamento.  

Verificou-se que 10 fundos de investimento, dentre os 64 fundos iniciais, possuem em 

seu nome alguma palavra relacionada à sustentabilidade, sem possuir em seus regulamentos 

alguma cláusula relacionada ao tema. Assim, pode-se afirmar que um fundo, que possui algum 

termo relacionado à sustentabilidade em seu nome, não necessariamente é um fundo 

sustentável.  

Ao analisar o regulamento dos 50 fundos de ações SRI selecionados, dentre os 64 fundos 

iniciais, verifica-se que a política de investimento, em geral, menciona que a carteira de ativos 

deve ser composta por ações de empresas que: 

· fazem parte do índice ISE e/ou IGC; 

· tenham preocupação com aspectos sociais e/ou relacionados à proteção do meio 

ambiente e/ou que adotem boas práticas de governança corporativa que sejam adicionais às 

exigidas pela regulamentação em vigor; 

· possuam práticas diferenciadas de governança corporativa, como por exemplo: 

equidade no tratamento aos acionistas, maior transparência e segurança na divulgação das 

informações da empresa, entre outras. 

 

Ao verificar a política de investimento dos fundos SRI brasileiros, nota-se que os 

mesmos possuem abordagem da terceira geração SRI, ao selecionarem empresas com base em 

critérios econômicos, ambientais, sociais e/ou de governança (screen positivo). Além disso, 

pôde-se verificar que nenhum fundo possui a abordagem do screen negativo.  

Vale mencionar que novos produtos com características sustentáveis estão sendo criados 

no mercado brasileiro, como o fundo BB Equidade que foi criado em setembro/2018. O fundo 

tem o objetivo de investir em empresas que prezam pela equidade de gênero nas relações de 

trabalho e que sejam signatárias do Princípios de Empoderamento das Mulheres20.  

Por fim, ao confrontar os administradores de fundos SRI com Ranking de Administrador 

Anbima de agosto/2018, verifica-se que os mesmos ocupam as primeiras posições do referido 

ranking. Ou seja, os fundos SRI brasileiros tratam-se de fundos ofertados pelas maiores 

administradoras e gestoras de fundos de investimentos do Brasil. Este dado corrobora o achado 

de Peillex e Ureche-Rangau (2016) que verificaram que as empresas (administradoras e 

                                                 
20 Do inglês Women’s Empowerment Principals 
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gestoras) mais propensas a promoverem fundos SRI são, em sua maioria, empresas de grande 

porte. Este resultado encontrado pelos autores é suportado pela teoria dos recursos escassos que 

postula que a disponibilidade recursos humanos e econômicos permite às empresas 

promoverem a inovação e/ou ação de responsabilidade social empresarial (CYERT e MARCH, 

1963).  

Porém, vale mencionar que “apesar das maiores instituições em termos de PL adotarem 

os critérios ASG em suas avaliações, o percentual dos ativos da carteira que passam por esta 

avaliação em relação ao patrimônio líquido gerido pela amostra ainda é relativamente baixo” 

(ANBIMA, 2016). Nesta citação, entende-se por maiores instituições as gestoras de fundos de 

investimento e o percentual dos ativos da carteira como sendo o percentual de ativos financeiros 

(de uma forma geral) de cada gestora. 

 

4.2 ANÁLISES DOS RESULTADOS – ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

 

Após a análise do panorama da indústria de fundos SRI brasileira, nas próximas seções 

são apresentados os resultados do estudo da relação fluxo-retorno dos fundos SRI brasileiros, 

em comparação com os fundos convencionais do referido país. 

 A tabela 3 apresenta a estatística descritiva das amostras utilizadas nesse trabalho:   

 

Tabela 3 - Estatística Descritiva da Amostra 

 

Quant. de 

Observações
Estatística/Variável Captação Líquida Retorno mensal Retorno 12 meses PL Idade do Fundo

Média 340,857.17-           0.61% 7.40% 51,593,024.87        1,499.22              

Desvio Padrão 5,176,764.48        5.54% 23.77% 83,868,338.54        804.18                 

Mínimo 45,005,779.00-      -25.48% -51.60% 24,250.71                252.00                 

Máximo 83,445,441.00      19.70% 82.04% 652,254,197.83      4,041.00              

Quant. de 

Observações
Estatística/Variável Captação Líquida Retorno mensal Retorno 12 meses PL Idade do Fundo

Média 196,389.46-           0.59% 8.93% 62,820,941.08        2,954.30              

Desvio Padrão 6,164,017.14        6.75% 29.05% 122,321,320.85      2,147.22              

Mínimo 128,300,000.00-    -89.81% -98.17% 16,021.09                252.00                 

Máximo 174,900,000.00    54.50% 243.91% 1,271,348,589.03   11,651.00           

Quant. de 

Observações
Estatística/Variável Captação Líquida Retorno mensal Retorno 12 meses PL Idade do Fundo

Média 73,741.66-              0.47% 6.79% 58,154,289.42        1,507.61              

Desvio Padrão 7,096,953.51        6.99% 29.79% 121,083,852.64      925.69                 

Mínimo 128,300,000.00-    -89.81% -98.17% 196,405.12              252.00                 

Máximo 174,900,000.00    54.50% 243.91% 1,119,871,384.74   5,297.00              

Quant. de 

Observações
Estatística/Variável Captação Líquida Retorno mensal Retorno 12 meses PL Idade do Fundo

Média 95,803.11-              0.50% 7.36% 41,891,757.45        1,659.41              

Desvio Padrão 4,994,701.97        6.26% 28.43% 62,512,986.42        996.98                 

Mínimo 45,614,202.00-      -29.28% -63.92% 219,728.86              252.00                 

Máximo 94,406,898.00      31.20% 145.33% 495,647,803.03      5,297.00              

Amostra 

Convencional 

Par a Par

SRI

Amostra 

Convencional I

Amostra 

Convencional II

2094

13008

6741

2117
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Analisando a tabela 3 verifica-se que a média da captação líquida mensal da amostra 

SRI foi negativa, no valor de R$ 340.857,17, sendo este valor inferior à média da captação 

líquida mensal das amostras Convencionais I, II e PAP, que também foram negativas com 

valores médios de R$ 196.389,46, R$ 73.741,66 e R$ 95.803,11, respectivamente. A captação 

líquida negativa de todas as amostras representa que as mesmas tiveram uma média de resgates 

maior do que a média das aplicações.  

Nota-se que o desvio padrão, bem como o máximo e mínimo da captação líquida das 

amostras SRI e convencional PAP possuem valores próximos. Isto, provavelmente, decorre do 

fato da amostra PAP ter sido construída com fundos convencionais que tinham características 

financeiras semelhantes à amostra SRI. 

Ao comparar os valores de desvio padrão e de máximo e mínimo da captação líquida da 

amostra SRI com as amostras convencionais (exceto PAP), verifica-se que os referidos valores 

da amostra SRI são menores do que os apresentados nas amostras convencionais mencionadas.  

A captação líquida é definida como aplicações menos resgates. Assim, ao verificar que 

o valor máximo de captação líquida dos fundos SRI é inferior ao das amostras Convencionais 

I e II, pode-se inferir que as aplicações nos fundos SRI são menores do que as aplicações nos 

fundos convencionais. Por outro lado e de modo análogo, ao verificar o valor mínimo, pode-se 

inferir que os resgates nos fundos SRI são menores do que os resgates nos fundos 

convencionais. Ou seja, esses dados estatísticos permitem deduzir que os fundos SRI possuem 

aplicações e resgates em valores monetários inferiores aos fundos convencionais. Este dado 

converge com a pesquisa de Martí-Ballester (2015) que verificou que os investidores espanhóis 

aplicam significativamente menos dinheiro em fundos de pensão éticos do que em fundos de 

pensão convencionais. 

Nota-se que o desvio-padrão da captação líquida dos fundos SRI é inferior ao desvio-

padrão da captação líquida dos fundos convencionais (exceto amostra PAP). Uma possível 

explicação para esta diferença é que grande parte dos investidores menores não conhecem os 

fundos SRI e logo aplicam apenas em fundos convencionais. Por outro lado, fundos 

convencionais recebem aplicações de investidores pequenos e grandes. Devido a essas 

aplicações em valores dispersos, provenientes de investidores de portes variados, os fundos 

convencionais possuem desvio padrão mais alto que aquele dos fundos SRI, que supõe-se atrair, 

de modo geral, investidores maiores, porém com fluxos menores em comparação às aplicações 

em fundos convencionais.  
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Ao analisar a performance dos fundos, verifica-se que o retorno médio mensal e anual 

de todas as amostras são similares (exceto Convencionais II que se mostrou um pouco inferior). 

No que se refere ao desvio padrão do retorno médio mensal e anual, nota-se que as amostras 

convencionais I e II e PAP possuem desvio padrão semelhantes. Por outro lado, verifica-se que 

o desvio padrão do retorno mensal e anual dos fundos SRI é ligeiramente inferior ao das demais 

amostras. Considerando que o desvio padrão do retorno é uma medida de risco/volatilidade dos 

fundos (OLIVEIRA; PINHEIRO, 2018), esse resultado sugere que os fundos SRI brasileiros 

possuem menor nível de risco do que os fundos convencionais. 

Ao observar os valores mínimos e máximos dos retornos mensais e anuais, verifica-se 

que os fundos SRI possuem valores de retorno inferiores aos apresentados nas amostras 

Convencionais I, II e PAP. Tomando como base os valores máximos de retornos mensais e 

anuais, verifica-se que os fundos SRI não alcançaram performance financeira máxima em 

magnitude equivalente àquela dos fundos convencionais (amostras I, II e PAP). Em 

contrapartida, mediante as informações de valores mínimos de retornos mensais e anuais, pode-

se inferir que os fundos SRI possuem menor retorno negativo, ou seja, atingem patamares mais 

seguros em termos de perdas, justamente por possuírem menor volatilidade e, 

consequentemente, menor risco. Tendo em vista que a indústria de fundos SRI brasileira é 

baseada no screen positivo (seção 4.1), a conclusão anterior está de acordo com o trabalho de 

Humphrey e Lee (2011) que verificaram que o screening positivo reduz significativamente o 

risco dos fundos. 

Mediante as análises, pode-se concluir que o retorno dos fundos SRI é ligeiramente 

inferior, em todas as medidas, ao retorno dos fundos convencionais (exceto média do retorno 

mensal e de 12 meses da amostra Convencional II). Por outro lado, os fundos SRI brasileiros 

possuem um menor risco do que os fundos convencionais. Estas afirmações, corroboram com 

a teoria financeira que afirma que risco e retorno possuem correlação direta, ou seja, quanto 

menor (maior) o risco, menor (maior) o retorno esperado (OLIVEIRA; PINHEIRO, 2018). 

Vale mencionar que o valor máximo e mínimo da captação líquida, retorno mensal e 

retorno de 12 meses das amostras Convencionais I e II são iguais, pois a amostra convencional 

II é um subconjunto da primeira amostra.  

Com relação ao Patrimônio Líquido das amostras, verifica-se que o PL médio da 

amostra SRI possui valor ligeiramente inferior ao das amostras convencionais I e II. Nota-se 

também que o PL máximo da amostra SRI é inferior ao PL máximo das amostras convencionais 

I e II. Logo, pode-se concluir que os fundos SRI não alcançaram valores monetários de PL de 
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mesma magnitude que os fundos convencionais (amostras I e II). Entretanto, o PL máximo das 

amostras SRI e PAP possuem valores similares. 

Por fim, com relação à idade do fundo, verifica-se que as amostras SRI, convencional 

II e PAP possuem média, desvio padrão e valores máximos de idade do fundo semelhantes. Isto 

decorre do fato de todas as amostras possuírem apenas fundos com data de início após ao ano 

de 2001. Por outro lado, verifica-se que as referidas medidas estatísticas da idade dos fundos 

que compõem a amostra Convencional I são superiores àquelas das demais amostras. Isto se 

explica pelo fato da amostra Convencional I ser formada por fundos mais antigos, sendo o fundo 

mais velho datado do ano de 1972. 

 

4.3 ANÁLISES DOS RESULTADOS – MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Para a análise da relação fluxo-retorno dos fundos SRI e convencionais foram estimadas 

as equações (6) e (7) descritas na seção 3.2.2. Os coeficientes foram estimados com os dados 

da amostra de fundos SRI, convencionais amostras I, II e PAP, separadamente. O período de 

tempo utilizado foi de 2005 a 2017 (exceto retorno ajustado ao risco) e 2009 a 2017. 

 

4.3.1 ANÁLISES DOS RESULTADOS – PERÍODO DE ANÁLISE 2005 A 2017 

 

Os coeficientes da equação (6) foram estimados com os dados da amostra de fundos 

SRI, convencionais amostras I, II e PAP, separadamente. O período de tempo utilizado foi de 

2005 a 2017. Assim, foram obtidas quatro estimações distintas, a saber: SRI, Amostra 

Convencionais I, Amostra Convencionais II e Convencionais PAP. 

Antes de estimar as regressões, foram realizados os testes de Chow, Breusch-Pagan e 

Hausman, separadamente em três etapas, a fim de verificar qual o melhor modelo de dados em 

painel a ser utilizado na estimação de cada um dos quatro modelos. Os resultados dos testes são 

apresentados no quadro 6.   
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Quadro 6 – Testes de estimação – Período de análise 2005 a 2017 

 

 

O primeiro teste realizado, o Teste de Chow, aponta que nas amostras SRI e 

Convencionais I, a estatística de teste é significativa. Logo, rejeita-se H0 (pooled) e não se 

rejeita a hipótese alternativa de efeitos fixos. Por outro lado, o Teste de Chow aponta que a 

estatística de teste não é significativa nas amostras Convencionais II e PAP. Portanto, não se 

rejeita a hipótese nula H0 (pooled). 

Em seguida, o teste de Breusch-Pagan foi aplicado. Nas amostras Convencionais I, 

Convencionais II e PAP, a estatística do Teste de Breusch-Pagan não é significativa, o que 

implica na não rejeição de H0 (pooled). Já na amostra SRI, o Teste de Breusch-Pagan aponta 

que a estatística de teste é significativa, o que implica na rejeição de H0 (pooled) e na não 

rejeição de H1 (efeitos aleatórios).  

Por fim, o Teste de Hausman foi realizado. O referido teste aponta que a estatística de 

teste é significativa a 95% de confiança para as quatro amostras, assim se rejeita H0 (efeitos 

aleatórios) e não se rejeita de H1 (efeitos fixos).  

Após os Testes de Chow, Breusch-Pagan e Hausman, foi possível concluir que as 

estatísticas de teste apontam que o modelo de efeitos fixos é preferível ao modelo de efeitos 

aleatórios (Teste de Hausman significativo) e pooled (Teste de Chow significativo) para as 

estimações SRI e Convencionais I. Por este motivo, foi utilizado o modelo de efeitos fixos nas 

estimações SRI e Convencionais I.  

Já, para as estimações Convencionais II e PAP, foi possível concluir-se que as 

estatísticas de teste apontam que o modelo pooled é preferível ao modelo de efeitos fixos 

(estatística do Teste de Chow não significativa) e de efeitos aleatórios (estatística do Teste de 

Breusch-Pagan não significativa). Por este motivo, foi utilizado o modelo pooled nas 

estimações Convencionais II e PAP.  

Também foram aplicados os testes de Wooldridge para Autocorrelação Serial e Wald 

modificado para heterocedasticidade em grupo. Conforme estatísticas apontadas no quadro 6, 

1 2 3 4 5

Chow Breusch-Pagan Hausman Wooldridge

Wald modificado ou 

Breusch-Pagan para 

heterocedasticidade

SRI F(19, 2093) = 5,28 ***                   chibar2(01) = 36,73***
chi2(4) = 77,89*** F(1, 19) = 1,403

chi2 (20) = 3,6e+05 ***

Amostra Convencionais I F(123, 12880) = 1.58*** chibar2(01) = 0,00 chi2(4) = 37,45*** F(1, 118) =  2,022 chi2 (124) = 5,7e+35 ***

Amostra Convencionais II F(78, 6658) = 1,18                    chibar2(01) = 0,00 chi2(4) = 34,75*** F(1, 73) = 0,986 chi2 (1) = 142,84***

Convencional par a par 

PAP
F(19, 2070) = 1,27 chibar2(01) = 0,00 chi2(4) = 10,34*** F(1, 18) = 1,220 chi2 (1) = 932.45***

(***): significativo a 1%; (**): significativo a 5%; (*): significativo a 10%.

Estimação 2005 a 2017

Passos/Testes
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verifica-se que a estimação SRI e Convencionais I não possuem autocorrelação, pois não se 

rejeita H0 (ausência de autocorrelação) na estatística de teste de Wooldridge, com 95% de 

confiança. Por outro lado, verifica-se que as estimações SRI e Convencionais I possuem 

heterocedasticidade, pois, rejeita-se H0 (homocedasticidade) na estatística de teste de Wald 

modificado, com 95% de confiança. 

Com relação às estimações Amostra Convencional II e PAP, os testes aplicados foram 

de Wooldridge para Autocorrelação Serial e Breusch-Pagan para heterocedasticidade. 

Conforme estatísticas apontadas no quadro 6, verifica-se que as duas estimações não possuem 

autocorrelação, pois, na estatística do Teste Wooldridge não se pode rejeitar H0 (ausência de 

autocorrelação serial) com 95% de confiança. De outro modo, as estimações Convencionais II 

e PAP possuem heterocedasticidade, pois no teste de Breusch-Pagan para heterocedasticidade, 

rejeita-se H0 (homocedasticidade). 

Visto que as estimações possuem heterocedasticidade e que T>N;21, foi realizada a 

estimação por mínimos quadrados factíveis generalizados, com ajuste para heterocedasticidade 

e autocorrelação, quando necessário, conforme mencionado no passo 6, da seção 3.2.2. 

O quadro 7 mostra os coeficientes das estimações realizadas por mínimos quadrados 

factíveis generalizados (FGLS), de acordo com os comandos de saída do Stata para a estimação 

por FGLS (vide apêndice 4). Pode-se observar que os coeficientes do desempenho passado, 

mensurado pelo retorno de 12 meses, são positivos e significantes, sinalizando que as captações 

dos fundos SRI e convencionais são sensíveis ao desempenho passado. Destaca-se que, os 

coeficientes do retorno mensal das amostras de fundos não se mostraram significantes no nível 

de confiança de 95%.  

 

                                                 
21 T = 13 anos * 12 meses = 156 meses / N amostra SRI e Convencional par a par = 20 / N amostra Convencionais 
I = 126 / N amostra Convencionais II = 81. 
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Quadro 7 – Coeficientes e Estatísticas das Estimações – Período de análise 2005 a 2017 

 

 

Pode-se verificar também, que o coeficiente do logPLt-1 é negativo e significativo nas 

quatro amostras, o que sinaliza que fundos maiores tendem a atrair fluxos monetários menores. 

Ou seja, o tamanho do fundo influencia negativamente a captação monetária dos fundos SRI e 

convencionais. Isto possivelmente, decorre do fato de que fundos menores tendem a possuir 

menor tempo de existência, e logo possuem um esforço de venda maior do que os fundos mais 

antigos. Este achado está em linha com os estudos de Cashman (2014), Gomes (2014) e Muniz 

(2015). 

Sob outro ponto de vista, verifica-se que o coeficiente do logidadet-1 é negativo e 

significativo nas amostras SRI e Convencionais II, o que sinaliza que fundos com mais tempo 

de existência tendem a atrair fluxos monetários menores. Este achado reforça o aventado acima 

sobre a possibilidade de os fundos mais novos possuírem maior esforço de venda do que fundos 

mais antigos; e está em linha com o estudo de Martí-Ballester (2015). Por outro lado, a não 

significância das amostras Convencionais I e PAP também está em linha com as pesquisas de 

Guterman (2009) e Muniz (2015). 

Nota-se que os coeficientes do retorno de 12 meses para os fundos SRI são superiores 

aos mesmos coeficientes das três estimações realizadas com amostras de fundos de ações 

convencionais. Esse resultado evidencia que os fundos sustentáveis são mais sensíveis ao 

desempenho passado do que aos fundos convencionais. 

Nos fundos SRI, a captação aumentaria R$ 7.861 (margem de erro R$ 6.661 a R$ 9.061) 

para cada um ponto percentual de aumento no retorno de 12 meses, enquanto nos fundos 

convencionais I esse aumento seria de R$ 4.098 (margem de erro R$ 3.655 a R$ 4.541) para 

Retorno mensal Retorno de 12 meses logPL t-1 logidade t-1

SRI 
Coef. 466,9931          

(5.115,724)     

Coef. 7.860,65***           

(1.200,067)

Coef. -423.799,4***          

(49.985,75)

Coef. -326.812,4***          

(99.015,42)

Amostra Convencional I
Coef. -3.013,997*          

(1.782,021)

Coef. 4.098,014***           

(442,6607)   

Coef. -232.190***          

(18.279,08)

Coef. 3.335,375          

(26.872,19)

Amostra Convencional II
Coef. -30,77107          

(2.603,811)

Coef. 5.936,041***           

(670,2214)

Coef. -205.786,6***          

(26.851,81)

Coef. -143.339***          

(52.310,25)

Convencional Par a Par
Coef. -3.973,08          

(4.829,944)

Coef. 5.699,32***           

(1.150,34)

Coef. -396.442,8***          

(50.008)

Coef. -4.118,599          

(103.697)      

Desvios-padrão robustos entre parênteses.

(***): significativo a 1%; (**): significativo a 5%; (*): significativo a 10%.

Estimações 2005 a 2017
Coeficientes
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cada um ponto percentual de aumento no retorno de 12 meses. Para os fundos da amostra 

convencionais II, o aumento seria de R$ 5.936 (margem de erro R$ 5.266 a R$ 6.606). Já para 

a amostra PAP, a captação aumentaria R$ 5.699 (margem de erro R$ 4.549 a R$ 6.850) para 

cada um ponto percentual de aumento no retorno de 12 meses. 

Já ao analisar o coeficiente do retorno de 12 meses da amostra convencional I frente à 

amostra convencional II, os dados estatísticos evidenciam que a amostra convencional II (que 

é formada por fundos que iniciaram suas atividades a partir de 2001) é mais sensível ao retorno 

de 12 meses do que a amostra convencional I. Ou seja, fundos de ações convencionais que 

foram criados em períodos mais recentes tendem a ser mais sensíveis ao retorno de longo prazo 

(12 meses) do que os fundos convencionais criados em tempos mais distantes, considerando o 

período de 2005 a 2017. 

Os resultados dos modelos estimados sinalizam que o retorno mensal não se mostrou 

significante, ao nível de confiança de 95%, nas estimações realizadas. Por outro lado, os 

resultados dos modelos estimados sinalizam que a relação fluxo-retorno dos fundos sustentáveis 

difere dos fundos convencionais, sendo que os fundos sustentáveis se mostraram mais sensíveis 

ao desempenho passado (longo prazo - anual) do que aos fundos convencionais.  

 

4.3.2 ANÁLISES DOS RESULTADOS – PERÍODO DE ANÁLISE 2009 A 2017 

 

Tendo em vista que o ano de 2008, em que ocorreu a crise global subprime, está contido 

no período da análise realizada acima, suspeitou-se que as estatísticas encontradas 

anteriormente pudessem possuir alguma distorção em decorrência da referida crise. Por este 

motivo, foi realizado um segundo estudo com as amostras anteriores considerando o período de 

2009 a 2017, ou seja, excluindo das amostras os anos compreendidos entre 2005 e 2008 

(inclusive). 

Os testes de Chow, Breusch-Pagan e Hausman foram realizados nas quatro novas 

estimações que consideram o período de 2009 a 2017, a fim de verificar qual melhor modelo a 

ser utilizado na estimação de dados em painel. Conforme quadro 8, pode-se afirmar que para 

as estimações Convencionais I e II, o modelo de efeitos fixos é preferível ao modelo de efeitos 

aleatórios (Teste de Hausman significativo) e pooled (Teste de Chow significativo). Por outro 

lado, na estimação PAP, o modelo pooled é preferível ao modelo de efeitos fixos (Teste de 

Chow não significativo) e aleatórios (Teste de Breusch-Pagan não significativo).  



82 
 

Já para a estimação SRI, o modelo de efeitos aleatórios é preferível ao modelo de efeitos 

fixos e pooled. Após os Testes de Chow, Breusch-Pagan e Hausman, pôde-se concluir que as 

estatísticas dos testes apontam que o modelo de efeitos aleatórios é preferível ao modelo de 

efeitos fixos (a estatística do Teste de Hausman não é significativa a 95% de confiança) e pooled 

(Teste de Breusch-Pagan significativo a 95% de confiança). Por este motivo, foi utilizado o 

modelo de efeitos aleatórios nas estimações SRI, no período de 2009 a 2017.  

 

Quadro 8 - Testes de estimação – Período de análise 2009 a 2017 

 

 

 

Para a estimação SRI, que os testes apontaram para efeitos aleatórios, foram realizados 

os testes de Wooldrigde para Autocorrelação Serial e os testes robustos para 

heterocedasticidade. Tendo como base as estatísticas apresentadas no quadro 8, verifica-se que 

a estimação possui autocorrelação, pois, na estatística do Teste Wooldridge se rejeita H0 

(ausência de autocorrelação serial) e não se rejeita H1 (presença de autocorrelação serial), com 

95% de confiança. A estimação SRI também possui heterocedasticidade, pois, a variância dos 

erros dos coeficientes do Retorno anual, logPLt-1 e logidadet-1 não são iguais, com 95% de 

confiança, logo, a presença de heterocedasticidade. 

Tem em vista que os testes estatísticos apontaram para o modelo de efeitos fixos nas 

estimações Convencionais I e II, os testes aplicados para estas estimações foram de Wooldrigde 

para Autocorrelação Serial e Wald modificado para heterocedasticidade em grupo. De acordo 

com as estatísticas apontadas no quadro 8, contata-se que as estimações não possuem 

1 2 3 4 5

Chow Breusch-Pagan Hausman Wooldridge

Wald modificado ou 

Breusch-Pagan para 

heterocedasticidade

SRI F(18, 1790) = 20,48*** chibar2(01) = 2420,14*** chi2(4) = 2,52 F(1, 18) = 5,107** Vide quadro abaixo

Amostra Convencionais I F(123, 9790) = 3,00*** chibar2(01) = 315,25*** chi2(4) = 30,53*** F(1, 116) = 0,330          
chi2 (124) = 2,6e+36***

Amostra Convencionais II F(78, 5728) = 2,53*** chibar2(01) = 0,00 chi2(4) = 15,19*** F( 1, 72) = 0,476 chi2 (79)  = 4,6e+36***

Convencional par a par 

PAP
F(19, 1755) = 1,42 chibar2(01) = 0,00

chi2(4) = 25,74***
F(1, 17) = 6,148** chi2 (20) = 3,3e+05***

(***): significativo a 1%; (**): significativo a 5%; (*): significativo a 10%.

Estimação Período 2009 a 

2017

Passos/Testes

Estimação Período 2009 

a 2017
Teste Robusto para heterocedasticidade

SRI

Coef. Retorno mensal - W0  =  0,86153051   df(18, 1794)                           

Coef. Retorno anual -W0  =  3,1195943***   df(18, 1794)                             

Coef. LogPLt-1 - W0  =  30,542063***   df(18, 1794)                              

Coef. Logidadet-1 - W0  = 13,0760947***   df(18, 1794)   

(***): significativo a 1%; (**): significativo a 5%; (*): significativo a 10%.
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autocorrelação, pois, na estatística do Teste Wooldridge não se pode rejeitar H0 (ausência de 

autocorrelação serial) com 95% de confiança. Entretanto, as referidas estimações possuem 

heterocedasticidade, pois no teste de Wald modificado, rejeita-se H0 (homocedasticidade).  

Já para a estimação PAP, que os testes apontaram para o modelo pooled, foram aplicados 

os testes de Wooldrigde para Autocorrelação Serial e Breusch-Pagan para heterocedasticidade. 

Conforme estatísticas apresentadas no quadro 8, verifica-se que a estimação possui 

autocorrelação, pois, na estatística do Teste Wooldridge se rejeita H0 (ausência de 

autocorrelação serial), com 95% de confiança, e não se rejeita H1 (autocorrelação). A referida 

estimação também possui heterocedasticidade, pois no teste de Breusch-Pagan para 

heterocedasticidade, rejeita-se H0 (homocedasticidade).  

No quadro 9, constam os coeficientes das estimações realizadas por mínimos quadrados 

factíveis generalizados, com ajustes a autocorrelação e/ou heterocedasticidade, para os 

comandos de saída do Stata para a estimação por FGLS (vide apêndice 4). Destaca-se que a 

estimação por mínimos quadrados factíveis generalizados foi realizada pois, as estimações 

possuem heterocedasticidade e/ou autocorrelação que T>N;22 (exceto amostra Convencional I), 

conforme mencionado no passo 6, da seção 3.2.2. 

 

Quadro 9 - Coeficientes e Estatísticas das Estimações – Período de análise 2009 a 2017 

 

 

                                                 
22 T = 9 anos * 12 meses = 108 meses / N amostra SRI = 19 / N amostra Convencionais I = 124 / N amostra 
Convencionais II = 79 / N amostra Convencional par a par = 20. Entendemos que o xtgls trata-se da melhor opção, 
apesar do N ser um pouco maior do que o T na amostra Convencionais I. 

Retorno mensal Retorno de 12 meses logPL t-1 logidade t-1

SRI 
Coef. 939,6828          

(2.923,01)      

Coef. 3.826,624***          

(546,1352)

Coef. -592.123,4***          

(40.303,07)

Coef. -246.313,6***          

(71.336,37)

Amostra Convencional I
Coef. 1.298,967          

(1.553,06)

Coef. 1.961,239***          

(371,4654)

Coef. -356.972,1***          

(15.994,7)

Coef. -24.544,79          

(21.731,53)

Amostra Convencional II
Coef. 1.878,045             

(2.314,501)

Coef. 3.799,017***          

(573,4875)

Coef. -291.384,7***          

(23.298,14)

Coef. -143.052,1***          

(44.506,21)

Convencional Par a Par
Coef. 5.490,556          

(4.851,466)

Coef. 4.350,581***          

(1.105,31)

Coef. -429.362,6***          

(41.766,15)

Coef. -116.933,6          

(98.144,78)

Desvios-padrão robustos entre parênteses.

(***): significativo a 1%; (**): significativo a 5%; (*): significativo a 10%.

Estimações 2009 a 2017
Coeficientes
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Semelhante às regressões que consideram o período de 2005 a 2017, pode-se observar 

que os coeficientes do desempenho passado (retorno de 12 meses) são positivos e significantes, 

denotando que a captação dos fundos SRI e convencionais é sensível ao desempenho passado. 

Por outro lado, os coeficientes dos retornos mensais não se mostraram significantes nas 

amostras. 

 O coeficiente do logPLt-1 é negativo e significativo nas quatro amostras, sinalizando 

que o tamanho do fundo influencia negativamente a captação monetária dos fundos SRI e 

convencionais. Esse resultado é similar ao encontrado na estimação que considera os dados de 

2005 a 2017, em que o coeficiente do logidadet-1 foi negativo e significativo nas amostras SRI 

e Convencionais II, indicando que a idade do fundo influencia negativamente a captação 

monetária dos fundos que tiveram seu início após o ano de 2001 (exceto amostra PAP). 

Nos fundos SRI, a captação mensal aumentaria R$ 3.827 (margem de erro R$ 3.280 a 

R$ 4.373) para cada um ponto percentual de aumento no retorno de 12 meses. Enquanto a 

captação dos fundos convencionais I aumentaria em R$ 1.961 (margem de erro R$ 1.590 a R$ 

2.333) para cada um ponto percentual de aumento no retorno de 12 meses. Considerando a 

amostra convencionais II, a captação mensal aumentaria em R$ 3.799 (margem de erro R$ 

3.226 a R$ 4.373) para cada um ponto percentual de aumento no retorno de 12 meses. Já a 

captação da amostra PAP seria acrescida em R$ 4.351 (margem de erro R$ 3.245 a R$ 5.456) 

para cada um ponto percentual de aumento no retorno de 12 meses.  

Ao comparar o coeficiente do retorno de 12 meses dos fundos SRI frente aos 

coeficientes dos retornos anuais estimados para as amostras convencionais (exceto amostra 

Convencional I), pode-se concluir que a amostra SRI possui sensibilidade ao retorno de 12 

meses com valores próximos ao das amostras Convencionais II e PAP. Por outro lado, ao 

comparar o coeficiente do retorno de 12 meses da amostra SRI frente a amostra Convencionais 

I, verifica-se que a amostra SRI é mais sensível ao retorno de 12 meses do que a amostra 

Convencionais I, um resultado semelhante àquele da estimação que considera o período de 2005 

a 2017. 

 Ao comparar os coeficientes do retorno de 12 meses estimados para o período de 2005 

a 2017 com os estimados no período de 2009 a 2017 em todas as amostras, verifica-se que os 

coeficientes do retorno de 12 meses estimados para o período após a crise 2008 são menores do 

que os estimados no período de 2005 a 2017.  Esta diferença pode sinalizar uma mudança de 

comportamento do investidor convencional, após a crise de 2008, no que se refere à menor 

relevância do retorno de longo prazo (anual) e talvez uma maior relevância para retornos de 

mais curto prazo, por exemplo de 6 meses. Outra possível explicação para um coeficiente do 
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retorno de 12 meses menor, no período 2009 a 2017, pode ser a busca, por parte dos 

investidores, por fundos mais seguros após a crise. Desta forma, após a crise de 2008, um 

mesmo patamar de rentabilidade não atrai a mesma captação financeira devido ao risco atrelado 

ao investimento. 

Diante da análise dos dados considerando o período de 2009 a 2017, os resultados 

obtidos possibilitam inferir que não existe diferença significativa entre a relação fluxo-retorno 

dos fundos sustentáveis e fundos convencionais (exceto amostra Convencionais I). Este achado 

é diferente do encontrado na estimação que considera o período de 2005 a 2017. A não 

existência da diferença entre a relação fluxo-retorno dos fundos sustentáveis e fundos 

convencionais (exceto amostra Convencionais I) pode ter se modificado, pois a estratégia SRI 

deixou de ser relativamente nova/desconhecida aos clientes, logo os investidores passaram a ter 

menos incertezas quanto ao desempenho dos SRIs, o que transformou a relação fluxo-retorno 

dos SRIs, aproximando-a da relação dos fundos convencionais. 

Por outro lado, os resultados obtidos possibilitam depreender que existe diferença entre 

a relação fluxo-retorno dos fundos sustentáveis e fundos convencionais (ao considerar a amostra 

Convencionais I).  

Vale mencionar que em ambos os períodos analisados, o retorno mensal não foi 

significativo. Provavelmente isto decorre do fato, do investimento de fundos de ações ter 

características de longo prazo e não de curto prazo. 

 

4.3.3 ANÁLISES DOS RESULTADOS – RETORNO AJUSTADO AO RISCO 

 

Os dados utilizados nas estimações anteriores se referem ao retorno nominal, e portanto, 

não considera o risco da aplicação. Logo, uma nova estimação foi realizada, considerando a 

equação (7) da seção 3.2.2. Nesta equação foi considerado o retorno ajustado ao risco pelo alpha 

de Jensen. 

Os coeficientes da equação (7) foram estimados com os dados das amostras de fundos 

SRI, Convencionais I, Convencionais II e PAP, separadamente, e o período utilizado foi de 

2009 a 2017. Não foi considerado o período de 2005 a 2017, pois, ao considerar o retorno 

ajustado ao risco para esse período, os resultados não foram conclusivos como no período de 

2009 a 2017.  

Também nessas estimações ajustadas ao risco foram realizados os testes de Chow, 

Breusch-Pagan e Hausman. Conforme pode-se constatar a partir da análise do quadro 10, para 



86 
 

a estimação SRI, o modelo de efeitos aleatórios é preferível ao modelo de efeitos fixos e pooled. 

Pois, após os Testes de Chow, Breusch-Pagan e Hausman, as estatísticas dos testes apontam 

que o modelo de efeitos aleatórios é preferível ao modelo de efeitos fixos (a estatística do Teste 

de Hausman não é significativa a 95% de confiança) e pooled (Teste de Breusch-Pagan 

significativo a 95% de confiança). Já para as estimações Convencionais I, II e PAP, o modelo 

de efeitos fixos é preferível ao modelo de efeitos aleatórios (Teste de Hausman significativo) e 

pooled (Teste de Chow significativo). 

 

Quadro 10 - Coeficientes e Estatísticas das Estimações – Retorno ajustado ao Risco       

 

 

 

Os resultados dos testes de Wooldridge para Autocorrelação Serial e Wald modificado 

para heterocedasticidade em grupo para as estimações ajustadas ao risco são apresentados no 

quadro 10. Constata-se que a estimação SRI possui autocorrelação e heterocedasticidade, pois 

se rejeita H0 nos testes de Wooldridge e Robusto para heterocedasticidade, respectivamente. 

Verifica-se também que as estimações Convencionais I e II não possuem 

autocorrelação, pois não se rejeita H0 no teste de Wooldridge, com 95% de confiança. Com 

relação à heterocedasticidade, verifica-se que as estimações Convencionais I e II possuem 

heterocedasticidade, pois rejeita-se H0 no teste de Wald modificado e não se rejeita H1.  

Por outro lado, verifica-se a estimação PAP possui autocorrelação e 

heterocedasticidade, pois se rejeita H0 no teste de Wooldridge, com 95% de confiança, e rejeita-

se H0 no teste de Wald modificado e não se rejeita H1, respectivamente.  

O quadro 11 mostra os coeficientes das estimações realizadas por mínimos quadrados 

factíveis generalizados, com ajustes a heterocedasticidade e autocorrelação (apenas amostra 

1 2 3 4 5

Chow Breusch-Pagan Hausman Wooldridge Wald modificado

SRI F(18, 1791) = 20,40***                   chibar2(01) =  2384,09*** chi2(3) =  2,65 F(1, 18) = 5,244** Vide quadro abaixo

Amostra Convencionais I F(123, 9791) = 3,01*** chibar2(01) =   317,43*** chi2(3) = 30,43*** F(1, 116) = 0,334 chi2 (124)  = 7,1e+36***

Amostra Convencionais II F(78, 5729) = 2,54*** chibar2(01) = 0,00 chi2(3) =  15,29*** F(1, 72) = 0,476 chi2 (79)  = 1,4e+36***

PAP F(19, 1756) = 1,70** chibar2(01) = 0,00 chi2(3) =  21,64*** F(1, 17) = 6,913** chi2 (79)  = 4,6e+05***

(***): significativo a 1%; (**): significativo a 5%; (*): significativo a 10%.

Estimação Período 2009 a 

2017

Passos/Testes

Estimação Período 2009 

a 2017
Teste Robusto para heterocedasticidade

SRI

Coef. Retorno ajustado ao Risco - W0  =  2,1128783   df(18, 1794)     

Coef. LogPLt-1 - W0  =  30,542063***   df(18, 1794)                                     

Coef. Logidadet-1 - W0  = 13,0760947***   df(18, 1794)    

(***): significativo a 1%; (**): significativo a 5%; (*): significativo a 10%.
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SRI e PAP). Semelhante às regressões que consideravam o retorno nominal, observa-se que os 

coeficientes do desempenho passado são positivos e significantes, caracterizando que a 

captação dos fundos SRI e convencionais são sensíveis ao retorno passado ajustado ao risco. 

 

Quadro 11 - Coeficientes e Estatísticas das Estimações – Retorno ajustado ao Risco     

 

 

Nota-se que o coeficiente do retorno ajustado ao risco para os fundos SRI é superior aos 

mesmos coeficientes das estimações realizadas com a amostra Convencionais I, reforçando os 

achados anteriores que apontam que há diferença na relação fluxo retorno entre fundos SRI e 

convencionais, sendo que os retornos passados (ajustados ao risco) exercem mais influência 

sobre a captação líquida quando se trata dos fundos sustentáveis. Por outro lado, semelhante às 

estimações realizadas no período de 2009 a 2017, sem ajuste ao risco, verifica-se que a amostra 

SRI possui sensibilidade ao retorno mensal com valor próximo ao das amostras Convencionais 

II e PAP.  

De modo geral, os resultados obtidos a partir dos modelos estimados neste trabalho não 

fornecem respostas conclusivas para a questão da existência ou não de diferença entre a relação 

fluxo-retorno dos fundos SRI brasileiros quando comparada à relação verificada nos fundos 

convencionais.  

Ao considerar a Amostra Convencionais I, em todos os períodos de análise (retorno 

nominal e ajustado ao risco), e as Amostras Convencionais II e PAP, no período de 2005 a 

2017, verifica-se que a relação fluxo-retorno dos fundos SRI brasileiros é diferente e em uma 

magnitude maior quando comparada àquela verificada nos fundos convencionais. Ou seja, o 

coeficiente do retorno de 12 meses, para o período de 2005 a 2017, encontrado para a amostra 

SRI (R$ 7.860 / Std. Error R$ 1.200) é superior ao mesmo coeficiente das amostras 

Retorno ajustado ao Risco logPL t-1 logidade t-1

SRI 
Coef. 176.971,90***                  

(26.956,56)

Coef. -585.772,80***                   

(40.210,74)

Coef. -248.834,10***               

(69.617,53)

Amostra Convencional I
Coef. 77.422,6***                     

(17.656,37)

Coef. -346.180,8***                   

(15.044,93)

Coef. -31.587,85               

(19.821,60)

Amostra Convencional II
Coef. 174.226,00***                  

(29.318,04)               

Coef. -286.716,10***                   

(22.584,97)

Coef. -143.597,20***               

(42.006,44)

PAP
Coef. 170.928,40***                  

(52.772,15)

Coef. -404.576,30***                  

(39.209,39)

Coef. -126.397,40               

(87.534,69)

Desvios-padrão robustos entre parênteses.

(***): significativo a 1%; (**): significativo a 5%; (*): significativo a 10%.

Estimações 2009 a 2017 - 

Ajustado ao Risco

Coeficientes
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Convencionais I (R$ 4.098 / Std. Error R$ 443), Convencionais II (R$ 5.936 / Std. Error R$ 

670) e PAP (R$ 5.699 / Std. Error R$ 1.150).  

Além disso, o coeficiente do retorno de 12 meses (ajustado ou não ao risco), para o 

período de 2009 a 2017, encontrado para a amostra SRI (retorno nominal - R$ 3.827 / Std. Error 

R$ 546; ajustado ao risco – R$ 176.972 / Std. Error R$ 26.957) é superior ao mesmo coeficiente 

da amostra convencional I (retorno nominal - R$ 1.961 / Std. Error R$ 371; ajustado ao risco – 

R$ 77.423 / Std. Error R$ 17.656). 

Por outro lado, ao considerar as Amostras Convencionais II e PAP (retorno nominal e 

ajustado ao risco), no período de 2009 a 2017, verifica-se que não há diferença entre a relação 

fluxo-retorno dos fundos SRI brasileiros quando comparado à relação verificada nos fundos 

convencionais. Pois, o coeficiente do retorno de 12 meses, para o período de 2009 a 2017, 

encontrado para a amostra SRI (retorno nominal - R$ 3.827 / Std. Error R$ 546; ajustado ao 

risco – R$ 176.972 / Std. Error R$ 26.957) possui valores próximos ao mesmo coeficiente das 

amostras Convencionais II (retorno nominal – R$ 3.799 / Std. Error R$ 573; ajustado ao risco 

– R$ 174.226 / Std. Error R$ 29.318) e PAP (retorno nominal – R$ 4.351 / Std. Error R$ 1.105; 

ajustado ao risco – R$ 170.928 / Std. Error R$ 52.772). 

Esses resultados sugerem que, dependendo da amostra de fundos utilizada e do período 

considerado, pode-se considerar que o investidor sustentável brasileiro valoriza o retorno com 

maior intensidade ou em níveis semelhantes de intensidade em comparação ao investidor 

convencional. Apesar dos fundos de investimento sustentáveis brasileiros possuírem 

características intrínsecas relacionadas à questões ambientais, sociais ou de governança, o 

retorno passado dos fundos SRI influencia a captação líquida destes fundos de forma 

semelhante ou maior que nos fundos convencionais. Assim, pode-se inferir que a 

sustentabilidade é complementar, e não substituta, do bom desempenho do fundo no mercado 

brasileiro. Os achados na literatura internacional sobre a relação fluxo-retorno dos fundos SRI 

afirmam, de uma forma geral, que há uma diferença entre a relação fluxo-desempenho para os 

fundos SRI e convencionais. Benson e Humphrey (2008) e Ghoul e Karoui (2017) afirmam que 

os investidores de SRI se importam menos com o retorno do que os investidores convencionais 

devido aos aspectos não financeiros intrínsecos deste tipo de investimento. As conclusões 

destes autores não convergem com as estatísticas encontradas neste estudo, pois, os investidores 

SRI brasileiros se importam com a rentabilidade, pelo menos, da mesma forma que os 

investidores convencionais e não aceitam uma menor rentabilidade em prol da sustentabilidade. 

Já Renneboog et al. (2011) verificam que a relação fluxo-retorno dos fundos SRI se dá 

de forma diferente entre os países, pois os valores não financeiros diferem entre países e 
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culturas, ou seja, não há um padrão homogêneo para os determinantes dos fluxos de dinheiro 

para os fundos SRI em todo o mundo. A pesquisa de Renneboog et al. (2011) ratifica as 

afirmações de Sparkes (2002), que considera que os princípios dos investidores sustentáveis 

variam entre os diferentes países. Assim, trabalhos que possuam mesma questão de pesquisa, 

mas que tenham como base investidores de diferentes países, podem obter conclusões distintas. 

Por outro lado, Alda (2016) constatou que não há diferença nos determinantes dos fluxos 

dos fundos de pensão éticos e convencionais ingleses. 

 Sob outra perspectiva, Bollen (2007), através da estimação de modelos, verificou que 

os coeficientes da relação fluxo-retorno dos fundos SRI são duas vezes maiores do que os 

coeficientes para os fundos convencionais. Assim, baseado no paradigma tradicional de 

finanças, verificou que os investidores SRI buscam mais por retorno positivo do que os 

investidores convencionais.  

O autor supramencionado considera que a estratégia SRI é relativamente recente e 

constitui uma pequena fração da indústria de fundos, logo os investidores possuem incertezas 

quanto ao desempenho dos SRIs e, portanto, buscam por fundos SRI com maior rentabilidade. 

Corroborando, Martí-Ballester (2015) verificou que os investidores que aplicam em fundos de 

pensão éticos dão maior importância à rentabilidade positiva passada do que os investidores 

que aplicam em fundos de pensão convencionais. A conclusão da autora é baseada na suposição 

da existência da função de utilidade de vários atributos para os fundos de pensão éticos. 

Por um lado, os resultados obtidos no presente trabalho (Amostra Convencionais I, em 

todos os períodos de análise e Amostras Convencionais II e PAP, no período de 2005 a 2017) 

sinalizam que o investidor sustentável brasileiro preza mais pelo retorno do que o investidor 

convencional desta nação. Esta conclusão está em convergência com os achados de Bollen 

(2007) e Martí-Ballester (2015), acima mencionados. Por outro lado, os resultados obtidos com 

as Amostras Convencionais II e PAP, no período de 2009 a 2017, indicam que o investidor 

sustentável brasileiro valoriza o retorno financeiro da mesma forma que o investidor 

convencional desta nação. Esta conclusão está em convergência com os achados de Alda 

(2016).  

Sob outra perspectiva, vale mencionar que, após a crise de 2008, nota-se que os 

coeficientes do retorno de 12 meses são menores quando comparados aos mesmos coeficientes 

do período de 2005 a 2017. Esta mudança no comportamento do investidor SRI e convencional 

pode ser decorrente da maior aversão ao risco pós-crise. Desta forma, após a crise, um mesmo 

patamar de rentabilidade não é capaz de atrair a mesma captação financeira devido ao risco 

atrelado ao investimento. Em geral, a literatura acadêmica conclui que os fundos sustentáveis 
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(screen positivo) possuem menor risco do que os fundos convencionais. No entanto, após a 

crise de 2008, verifica-se que a indústria de fundos SRI brasileira não teve crescimento, apesar 

da indústria de fundos de ações convencionais ter crescido. Este dado sugere que a indústria de 

fundos deve dar maior visibilidade, aos seus fundos SRI em vários aspectos, inclusive no 

aspecto risco-retorno. 

Adicionalmente, os resultados dessa pesquisa também estão em linha com alguns 

achados da literatura internacional que apontam que percepções financeiras e atitudes pró-

sociais estão relacionadas quando se trata dos investidores SRI (DIOUF et al., 2016; LEWIS; 

WARNERYD, 1994; NILSSON, 2008; NILSSON et al., 2014; ROSEN et al., 1991). Assim, 

investidores SRI não estão dispostos a sacrificar os seus retornos financeiros para aplicarem em 

investimentos sustentáveis. Esta conclusão é ratificada pela pesquisa da Anbima sobre a 

geração millennials (geração Y) que verificou que: 

Essa geração valoriza a integridade, mas, na hora de investir, não necessariamente 
abre mão da rentabilidade em nome de que reconhece ser íntegro. Assim, os 
millennials até expressam o desejo de investir em um produto rentável e bom, 
socialmente responsável, mas, por entenderem que esse produto ainda não existe, 
investem no que parece mais lucrativo. (Anbima, 2017) 

 

Sob outra perspectiva, de acordo com o estudo IFC (2009), os fundos SRI brasileiros 

constituem uma parcela muito pequena (e comercialmente insignificante) do negócio de gestão 

de ativos na maior parte das gestoras de fundos do Brasil. A pesquisa mencionada foi realizada 

há nove anos, no entanto, verifica-se que este cenário não se modificou, os fundos SRI ainda 

constituem uma pequena parcela da indústria de fundos brasileira. Sob outro ponto de vista, 

verifica-se que a maioria dos fundos SRI da indústria brasileira foram criados entre os anos de 

2005 a 2008, ou seja, em um período próximo à criação do ISE. Logo, pode-se questionar se as 

administradoras e gestoras de fundos lançaram os fundos SRI como resposta de um efeito 

manada, sem o real comprometimento do lançamento de novos fundos no futuro. 

Na indústria de fundos internacional, verifica-se que a quarta geração de fundos SRI 

leva em consideração o shareholder activism. No regulamento dos fundos SRI brasileiros não 

é mencionado como se dá o voto na assembleia de acionistas. A indústria de fundos SRI do 

Brasil poderia incorporar este aspecto da indústria de fundos internacional, pois, através do voto 

na assembleia de acionistas, os investidores institucionais podem influenciar e decidir sobre os 

aspectos ASG das empresas investidas. 

Um questionamento pode ser levantado a partir dos modelos estimados nesta pesquisa, 

qual seja, se as distribuidoras de fundos de investimento acreditam nos seus produtos 

sustentáveis e se dedicam esforço de venda e de rentabilização para os fundos SRI. Em 



91 
 

contrapartida, a pesquisa de sustentabilidade da Anbima (2016) verificou que “as principais 

justificativas das instituições (gestoras de fundos) para não darem prioridade aos critérios ASG 

são a falta de demanda por parte dos clientes e a ausência de clareza sobre a relevância desse 

tipo de análise na avaliação de investimento”.  

Por outro lado, pode-se questionar se as distribuidoras de fundos de investimento 

possuem fundos SRI nas prateleiras de produtos para se caracterizarem como “empresas que se 

preocupam com a sustentabilidade”, no entanto, sem se preocuparem realmente com esta 

prática. Ou seja, se caracterizando como uma empresa greenwashing. 

Vale mencionar também o estudo do Raio X do investidor realizado pela Anbima. No 

referido estudo, verificou-se, a partir de uma pesquisa espontânea (não é fornecido ao 

entrevistado opções de respostas), que 9% dos entrevistados mencionam fundos de 

investimentos como um tipo de aplicação. Já na pesquisa estimulada (é fornecido ao 

entrevistado opções de respostas), 58% dos entrevistados mencionam fundos de investimentos 

como um tipo de aplicação. Entretanto, apenas 2% possuem valores aplicados em fundos de 

investimento. Em outra questão, 77% dos entrevistados afirmam conhecer ações, no entanto, 

somente 1% da população investe em ações.  

O estudo acima mencionado não faz nenhuma menção a investimentos sustentáveis. 

Porém, a partir dos resultados da pesquisa Raio X do investidor realizado pela Anbima, pode-

se supor que muitos investidores brasileiros desconhecem a existência de fundos de 

investimentos sustentáveis. Assim, os resultados encontrados nessa dissertação acenam com a 

possibilidade de os investidores, em sua maioria, por desconhecerem e/ou conhecerem pouco 

os fundos SRI, pautarem a decisão no critério de maior/igual rentabilidade quando buscam esse 

tipo de fundo para aplicação.  

Diante dos achados do estudo do Raio X do investidor realizado pela Anbima, da 

pesquisa de sustentabilidade da Anbima (2016) e do histórico do panorama da indústria de 

fundos SRI brasileira (seção 4.1), nota-se que o mercado financeiro brasileiro deve investir na 

divulgação de fundos SRI, a fim de estimular os investidores brasileiros a aplicarem seus 

recursos em fundos de investimentos com carteiras compostas por ações de empresas que se 

preocupam com critérios ambientais, sociais e de governança em suas relações. Também 

questiona-se o papel dos órgãos reguladores, Anbima e CVM, através de fóruns, discussões e 

legislação pertinente, no fomento da indústria de fundos sustentáveis, principalmente nas 

gestoras e administradoras de fundos de menor porte, pois conforme mencionado na seção 4.1, 

os fundos SRI brasileiros são comercializados em sua grande maioria por instituições de grande 

porte. 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho objetivou analisar como se dá a relação fluxo-retorno dos fundos 

socialmente responsáveis do Brasil comparativamente à relação verificada nos fundos 

convencionais. A análise foi feita a partir de uma amostra extraída da plataforma Quantum Axis 

que compreendeu 20 fundos SRI brasileiros e 126 fundos de ações convencionais com 

estratégia ativa, no período de 2005 a 2017. A metodologia utilizada foi semelhante a alguns 

estudos encontrados na literatura, por exemplo, Cashman et al. (2014), Gomes (2014), 

Guterman (2009), Muniz (2015) e Sirri e Tufano (1998). 

Antes do estudo da relação fluxo-retorno, foi realizada uma análise do panorama da 

indústria SRI do Brasil desde a criação, em 2001, do primeiro fundo sustentável, o fundo 

Ethical. Da sua criação até dezembro/2017, a indústria de fundos SRI brasileira teve um total 

de 64 fundos com características sustentáveis. De uma forma geral, a política de investimento 

dos fundos SRI brasileiros possui a abordagem da terceira geração SRI, ao selecionar empresas 

com base em critérios econômicos, sociais e/ou de governança (screen positivo), não sendo 

localizado nenhum fundo com screen negativo. 

A indústria de fundos SRI teve seu ápice em 2007, quando atingiu um PL de R$ 2.663 

milhões. No final do período de análise, em 2017, a indústria de fundos SRI possuía um PL de 

R$ 429 milhões. Verifica-se que novos produtos com características SRI estão sendo criados 

no mercado brasileiro, como o fundo BB Equidade que foi criado em setembro/2018. No 

entanto, vale mencionar que em termos percentuais, a indústria SRI brasileira ainda é pequena 

e pouco expressiva. 

No que se refere à relação fluxo-retorno, a revisão de literatura realizada com base em 

trabalhos acadêmicos (internacionais e nacionais) aponta que o desempenho financeiro é um 

dos principais determinantes para a decisão de alocação de recursos em fundos de investimentos 

convencionais por parte dos investidores (GOMES, 2014; GUTERMAN, 2009; SIRRI; 

TUFANO,1998). Por outro lado, os achados na literatura internacional, sobre a relação fluxo-

retorno dos fundos SRI versus fundos convencionais, apontam, de uma forma geral, que esta 

relação difere entre os fundos SRI e convencionais. No entanto, os resultados não são 

conclusivos. Alguns pesquisadores sinalizam que os investidores SRI se importam menos com 

o retorno do que os investidores convencionais (BENSON; HUMPHREY, 2008 e GHOUL; 

KAROUI, 2017). Já outros afirmam que os investidores SRI se importam mais com o retorno 

do que os investidores convencionais (BOLLEN, 2007; MARTÍ-BALLESTER,2015).   
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Com a metodologia de regressão em dados em painel, foram realizadas estimações com 

períodos temporais diferentes e também utilizando variáveis independentes distintas (retornos 

nominais e retorno ajustado ao risco). Os resultados são mistos e variam conforme a amostra 

de fundos utilizada. Considerando as amostras Convencionais I, em todos os períodos de 

análise, e as amostras Convencionais II e PAP, no período de 2005 a 2017, os resultados 

sinalizam que a relação fluxo-retorno dos fundos SRI do Brasil difere daquela dos fundos 

convencionais deste país. O retorno passado dos fundos SRI exerce maior influência sobre a 

captação líquida destes fundos do que dos fundos convencionais. Assim, considerando as 

amostras mencionadas, as estatísticas sugerem que o investidor sustentável brasileiro preza 

mais pelo retorno do que o investidor convencional. 

Por outro lado, ao considerar as amostras Convencionais II e PAP, no período de 2009 

a 2017 – pós crise subprime, os resultados sinalizam que a relação fluxo-retorno dos fundos 

SRI do Brasil é semelhante àquela dos fundos convencionais, o que denota a mudança do perfil 

do investidor pós crise. Logo, o retorno passado dos fundos SRI exerce influência semelhante 

sobre a captação líquida destes fundos do que dos fundos convencionais. Assim, considerando 

as amostras e o período de tempo mencionado, as estatísticas sugerem que o investidor 

sustentável brasileiro valoriza o retorno financeiro de forma semelhante que o investidor 

convencional. 

 Os resultados obtidos pelas estimações realizadas são compatíveis com os achados de 

Alda (2016), Bollen (2007), Martí-Ballester (2015), Renneboog et al. (2011) e com as pesquisas 

de Rosen et al. (1991) e Anbima (2017). 

Vale mencionar que o objeto de estudo desta dissertação, os investimentos sustentáveis, 

possuem, muitas vezes, questões relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) da ONU – Agenda 2030, como por exemplo: igualdade de gênero, trabalho decente e 

crescimento econômico e parcerias e meios de implementação. Assim, ao compreender os 

investimentos sustentáveis, as gestoras e administradoras de fundos podem melhorar seu 

portfólio e aumentar a captação em fundos SRI, o que indiretamente estará fomentando os ODS 

da ONU. 

Por fim, para trabalhos futuros, sugere-se a realização de estudo(s) da relação fluxo-

retorno dos fundos SRI da América Latina, a fim de verificar se o comportamento dos 

investidores sustentáveis brasileiros se assemelha ao dos investidores desta região. Ademais, 

pode-se realizar uma pesquisa sobre como se dá a relação fluxo-retorno dos fundos SRI 

destinados a investidores institucionais. 
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Além disso, sugere-se a realização de um estudo, com atuais e ex investidores SRI, com 

uso de questionário e/ou entrevistas, a fim de compreender, com maior profundidade, os 

motivos que levam os investidores SRI brasileiros a investirem e/ou resgatarem recursos 

monetários nos fundos sustentáveis. Um estudo de natureza semelhante poderia ser realizado 

com os investidores convencionais, para compreender por que motivo(s) os mesmos não 

aplicam em fundos SRI. 
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Apêndice 1 – Lista de Fundos que compõem as Amostras Convencional I e II  

Fundos Finais CNPJ Convencional I Convencional II 

ACUMULAÇÃO 157 FIC AÇÕES 21.287.436/0001-83 X X 

ALFA AÇÕES PREMIUM FI AÇÕES 00.575.922/0001-27 X   

APOGEO VISÃO FI AÇÕES 12.440.809/0001-13 X X 

ARX FI AÇÕES 04.515.848/0001-04 X X 

ÁTICO AÇÕES FI AÇÕES 39.547.534/0001-78 X   

ATIVA FI AÇÕES 10.447.009/0001-07 X X 

BAHIA AM II FI AÇÕES 03.897.077/0001-02 X   

BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES 02.131.725/0001-44 X   

BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 00.822.059/0001-65 X   

BB MULTIGESTOR PRIVATE FIC AÇÕES 04.222.716/0001-94 X X 

BNB SELEÇÃO FI AÇÕES 63.375.216/0001-51 X   

BNP PARIBAS GRAND PRIX FIC AÇÕES 05.930.015/0001-72 X X 

BRADESCO BA FIC AÇÕES 47.177.894/0001-53 X   

BRADESCO BJ 157 FIC AÇÕES 42.468.330/0001-56 X X 

BRADESCO FIC AÇÕES 47.178.058/0001-93 X   

BRADESCO H ACUMULAÇÃO FIC AÇÕES 77.054.658/0001-00 X   

BRADESCO H PIBB IBRX-50 FI AÇÕES 07.364.744/0001-34 X X 

BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES 11.675.309/0001-06 X X 

BRADESCO IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 02.171.479/0001-54 X   

BRADESCO IV FIC AÇÕES 47.176.334/0001-84 X   

BRADESCO MAXI FIC AÇÕES 47.178.405/0001-88 X   

BRADESCO PRIME ACTIVE FIC AÇÕES 54.069.422/0001-42 X X 

BRADESCO PRIME IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 05.753.141/0001-07 X X 

BRADESCO PRIME SELEÇÃO FIC AÇÕES 08.674.801/0001-44 X X 

BRADESCO PRIVATE IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES 04.088.125/0001-76 X   

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES 03.660.879/0001-96 X   

BRADESCO SUPER AÇÃO FI AÇÕES 71.739.445/0001-36 X   

BTG PACTUAL ANDRÔMEDA FI AÇÕES 40.428.039/0001-29 X   

CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES 08.046.355/0001-23 X X 

CAIXA IBRX ATIVO FI AÇÕES 05.164.370/0001-88 X X 

COINVALORES FI AÇÕES 01.601.389/0001-93 X   

COINVALORES KIDS FIC AÇÕES 03.982.081/0001-60 X   

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES 11.182.064/0001-77 X X 

CRÉDIT AGRICOLE SELECTION FI AÇÕES 04.218.885/0001-50 X X 

CSHG ALLOC CREDIT SUISSE IBX PREMIUM FIC AÇÕES 08.708.955/0001-00 X X 

CSHG FIG PREMIUM FIC AÇÕES 42.467.530/0001-94 X   

CSHG STRATEGY INSTITUCIONAL IBOVESPA FIC AÇÕES 12.469.140/0001-92 X   

CSHG UNIQUE FIC AÇÕES 12.220.369/0001-99 X X 

CSHG VERDE AM STRATEGY II FIC AÇÕES 03.408.336/0001-86 X   

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES 13.155.995/0001-01 X X 

DUNA PREMIUM FIC AÇÕES 09.572.634/0001-93 X X 

FATOR JAGUAR FIC AÇÕES 02.047.460/0001-09 X   
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FRANKLIN MAXI AÇÕES FI AÇÕES 09.217.033/0001-62 X X 

GAP AÇÕES FI AÇÕES 08.912.569/0001-35 X X 

GAP AÇÕES FI AÇÕES I 02.282.296/0001-06 X   

GERAÇÃO FI AÇÕES 01.675.497/0001-00 X   

GERAÇÃO FUTURO ATIVAÇÕES FI AÇÕES 07.844.876/0001-63 X X 

GERAÇÃO FUTURO BRASIL CAPITAL FI AÇÕES 12.051.895/0001-72 X X 

GERAÇÃO FUTURO DUQUE DE CAXIAS FI AÇÕES 08.415.568/0001-85 X X 

GERAÇÃO FUTURO GOL COLINA FI AÇÕES 07.052.754/0001-34 X X 

GERAÇÃO FUTURO GOL MIL FI AÇÕES 08.387.195/0001-86 X X 

GERAÇÃO FUTURO GOL SUL FI AÇÕES 07.149.663/0001-11 X X 

GERAÇÃO FUTURO GOL VIDA FI AÇÕES 07.972.350/0001-69 X X 

GERAÇÃO FUTURO IDEA FIX FI AÇÕES 09.605.794/0001-91 X X 

GERAÇÃO FUTURO INVESTCEL FI AÇÕES 08.405.338/0001-35 X X 

GERAÇÃO FUTURO INVESTPOST FI AÇÕES 09.616.639/0001-70 X X 

GERAÇÃO FUTURO MENINAS IRADAS FI AÇÕES 08.608.189/0001-01 X X 

GERAÇÃO FUTURO OK FI AÇÕES 07.681.674/0001-48 X X 

GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOV ATIVO FI 
AÇÕES 

07.972.299/0001-95 X X 

GERAÇÃO FUTURO SAPHIRA FI AÇÕES 07.993.002/0001-78 X X 

GERAÇÃO FUTURO VESPI FI AÇÕES 05.472.205/0001-93 X X 

GERAÇÃO FUTURO VF CAPITAL FI AÇÕES 12.916.424/0001-80 X X 

GERAL ASSET LONG TERM FI AÇÕES 04.163.555/0001-05 X X 

GRADIUS AÇÕES FI AÇÕES 08.088.853/0001-39 X X 

GWI CLASSIC FI AÇÕES 03.362.624/0001-47 X X 

GWI LEVERAGE FI AÇÕES 06.088.230/0001-30 X X 

HSBC FIC AÇÕES 58.628.009/0001-21 X   

HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES 07.292.267/0001-49 X X 

ITAÚ BLUE FIC AÇÕES 29.546.256/0001-80 X   

ITAÚ EXPORTADORAS FI AÇÕES 06.234.260/0001-08 X X 

ITAÚ IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES 00.016.991/0001-09 X   

ITAÚ IBRX ATIVO FIC AÇÕES 54.486.055/0001-82 X   

ITAÚ PERSONNALITÉ IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 67.976.423/0001-12 X   

ITAÚ PERSONNALITÉ IBRX ATIVO FIC AÇÕES 56.573.470/0001-07 X   

ITAÚ PERSONNALITÉ VALUATION FIC AÇÕES 13.417.503/0001-09 X X 

ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS FIC AÇÕES 04.348.384/0001-99 X X 

ITAÚ SELECT IBOVESPA FIC AÇÕES 53.633.558/0001-70 X   

ITAÚ STRATEGY FIC AÇÕES 74.055.922/0001-32 X   

ITAÚ TIMING FI AÇÕES 01.537.488/0001-53 X   

LACAN VALOR FI AÇÕES 12.283.757/0001-19 X X 

MAGLIANO AZIONI FI AÇÕES 07.404.959/0001-31 X X 

MAGLIANO FI AÇÕES 01.004.714/0001-30 X   

MÁXIMA I FIC AÇÕES 04.438.684/0001-69 X X 

MIRAE ASSET GOLD IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES 12.227.865/0001-74 X X 

MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES 11.542.062/0001-41 X X 

OCEANA VALOR FIC AÇÕES 10.309.539/0001-80 X X 
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OCTO RICO FIC AÇÕES 09.225.843/0001-60 X X 

OPUS AÇÕES FIC AÇÕES 08.278.912/0001-31 X X 

OPUS AÇÕES II FIC AÇÕES 12.982.359/0001-90 X X 

ÓRAMA RADAR FIC AÇÕES 07.479.198/0001-87 X X 

PARADISE FI AÇÕES 13.072.144/0001-03 X X 

PAX BRASIL 70 FI AÇÕES 12.969.647/0001-05 X X 

PLANNER ADVANCED FI AÇÕES 08.825.643/0001-86 X X 

QUEST AÇÕES INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 10.309.709/0001-27 X X 

QUEST FIC AÇÕES 10.292.355/0001-55 X X 

RENDIMENTO FI AÇÕES 13.089.218/0001-06 X X 

RIO VERDE FUTURA FI AÇÕES 05.852.352/0001-99 X X 

SAFRA IBRX FIC AÇÕES 06.114.644/0001-97 X X 

SAFRA IBRX PB FIC AÇÕES 02.418.304/0001-07 X   

SAFRA PRIVATE I FIC AÇÕES 08.892.932/0001-06 X X 

SANTANDER FIC AÇÕES 42.468.538/0001-75 X   

SANTANDER FIC AÇÕES I 47.179.288/0001-77 X   

SANTANDER IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 02.832.973/0001-12 X   

SANTANDER MAIS FIC AÇÕES 47.177.779/0001-89 X   

SANTANDER ÔNIX FIC AÇÕES I 88.002.696/0001-36 X   

SANTANDER PLUS FIC AÇÕES 71.589.261/0001-37 X   

SCHRODER IBX PLUS FI AÇÕES 07.584.202/0001-77 X X 

SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES 06.051.151/0001-55 X X 

SPARTA FLEX FI AÇÕES 10.447.039/0001-05 X X 

SPINELLI FI AÇÕES 55.075.238/0001-78 X X 

SULAMÉRICA EQUILIBRIUM FI AÇÕES 01.711.929/0001-91 X   

UNIBANCO SELEÇÃO BRASIL FIC AÇÕES 08.750.885/0001-58 X X 

VERDE AM PERFORMANCE FI AÇÕES 08.707.235/0001-20 X X 

VIDA FELIZ FI AÇÕES 07.660.310/0001-81 X X 

VOTORANTIM FI AÇÕES 68.169.457/0001-68 X   

VOTORANTIM PERFORMANCE FI AÇÕES 06.866.091/0001-29 X X 

WESTERN ASSET PRIVATE FOCUS FIC AÇÕES 71.523.112/0001-75 X   

WESTERN ASSET SILVER IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 67.845.925/0001-04 X   

WESTERN ASSET STAR IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 06.180.170/0001-81 X X 

XP INVESTOR FI AÇÕES 07.152.170/0001-30 X X 

XP INVESTOR IBOVESPA FI AÇÕES 09.228.392/0001-15 X X 

XP INVESTOR SMALL CAPS FI AÇÕES 09.528.355/0001-22 X X 

XP MULTI-INVESTOR FI AÇÕES 11.392.015/0001-69 X X 

XP MULTI-INVESTOR SMALL CAPS FI AÇÕES 12.282.799/0001-35 X X 
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Apêndice 2 – Amostra Convencional Par a Par (PAP) 

Fundo SRI 
PL médio fundo 

SRI 
Fundo Convencional 

PL médio fundo 

Convencional 

BANRISUL GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES 2.054.089,00 GERAÇÃO FUTURO GOL COLINA FI AÇÕES 947.100,00 
BB AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL JOVEM FIC AÇÕES 18.253.498,81 BRADESCO H PIBB IBRX-50 FI AÇÕES 31.870.000,00 
BRADESCO GOVERNANÇA CORPORATIVA FIC AÇÕES 8.404.776,00 GERAÇÃO FUTURO DUQUE DE CAXIAS FI AÇÕES 4.965.520,00 
BRADESCO H SUSTENTABILIDADE FIC AÇÕES 49.152.980,00 SCHRODER IBX PLUS FI AÇÕES 47.113.799,00 
BRADESCO PLANETA SUSTENTÁVEL ISE FIC AÇÕES 1.516.851,00 ATIVA FI AÇÕES 1.256.959,00 
BRADESCO PRIME GOVERNANÇA CORPORATIVA FIC AÇÕES 6.840.067,00 GERAÇÃO FUTURO MENINAS IRADAS FI AÇÕES 4.562.975,00 
BRADESCO PRIME ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FIC AÇÕES 20.543.658,00 CAIXA IBRX ATIVO FI AÇÕES 33.188.132,00 
CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES 6.213.312,00 GERAÇÃO FUTURO VESPI FI AÇÕES 3.077.150,00 
ITAÚ EMPRESA GOVERNANÇA CORPORATIVA FIC AÇÕES 7.149.003,20 PLANNER ADVANCED FI AÇÕES 1.871.863,00 
ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL FIC AÇÕES 58.584.818,00 BRADESCO PRIME ACTIVE FIC AÇÕES 64.947.938,00 
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FIC AÇÕES 9.478.303,00 XP INVESTOR SMALL CAPS FI AÇÕES 14.655.104,00 
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA II FIC AÇÕES 6.561.283,00 UNP AÇÕES FIC AÇÕES 5.066.749,50 
ITAÚ PERSONNALITÉ EXCELÊNCIA SOCIAL FIC AÇÕES 151.170.713,00 VERDE AM PERFORMANCE FI AÇÕES 52.193.100,42 
ITAÚ PERSONNALITÉ GOVERNANÇA CORPORATIVA FIC AÇÕES 205.258.520,00 XP INVESTOR FI AÇÕES 162.661.395,00 
ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL FIC AÇÕES 6.638.471,87 SAFRA PRIVATE I FIC AÇÕES 23.734.767,00 
SAFRA ISE FI AÇÕES 9.466.413,00 GRADIUS AÇÕES FI AÇÕES 14.712.006,00 
SANTANDER ETHICAL FIC AÇÕES 146.114.956,00 BB MULTIGESTOR PRIVATE FIC AÇÕES 104.452.278,00 
SANTANDER ETHICAL II FI AÇÕES 48.781.577,00 MÁXIMA I FIC AÇÕES 10.968.130,00 
UNIBANCO SUSTENTABILIDADE FIC AÇÕES 3.594.906,00 XP INVESTOR IBOVESPA FI AÇÕES 1.522.159,00 
WESTERN ASSET SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FIC AÇÕES 73.063.495,00 CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES 75.756.363,00 
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Apêndice 3 – Comando de saída do Stata estimação por Mínimos Quadrados 
Generalizados Factíveis (FGLS) 

 

1. SRI 2005 a 2017 
 

. xtgls CaptaçãoLíquida Retornomensal Retornoanual logPL logidade, panels 

(heteroskedastic) force 

 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

 

Estimated covariances      =        20          Number of obs     =      2,117 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups  =         20 

Estimated coefficients     =         5          Obs per group: 

                                                              min =         31 

                                                              avg =     105.85 

                                                              max =        156 

                                                Wald chi2(4)      =     113.96 

                                                Prob > chi2       =     0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

CaptaçãoLíq~a |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

--------------+---------------------------------------------------------------- 

Retornomensal |   466.9931   5115.724     0.09   0.927    -9559.642    10493.63 

 Retornoanual |    7860.65   1200.067     6.55   0.000     5508.562    10212.74 

        logPL |  -423799.4   49985.75    -8.48   0.000    -521769.6   -325829.1 

logidadefundo |  -326812.4   99015.42    -3.30   0.001      -520879   -132745.7 

        _cons |    3704330   465391.3     7.96   0.000      2792180     4616481 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Amostra Convencional I – Período de 2005 a 2017 
 

. xtgls CaptaçãoLíquida Retornomensal Retornoanual logPL logidade, panels 

(heteroskedastic) force 

 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

 

Estimated covariances      =       124          Number of obs     =     13,008 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups  =        124 

Estimated coefficients     =         5          Obs per group: 
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                                                              min =          2 

                                                              avg =   104.9032 

                                                              max =        156 

                                                Wald chi2(4)      =     222.72 

                                                Prob > chi2       =     0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

CaptaçãoLíq~a |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

--------------+---------------------------------------------------------------- 

Retornomensal |  -3013.997   1782.021    -1.69   0.091    -6506.694    478.6995 

 Retornoanual |   4098.014   442.6607     9.26   0.000     3230.414    4965.613 

        logPL |    -232190   18279.08   -12.70   0.000    -268016.4   -196363.7 

     logidade |   3335.375   26872.19     0.12   0.901    -49333.15     56003.9 

        _cons |    1451743   129097.1    11.25   0.000      1198717     1704768 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Amostra Convencional II – Período de 2005 a 2017 
 

. xtgls CaptaçãoLíquida Retornomensal Retornoanual logPL logidade, panels 

(heteroskedastic) force 

 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

 

Estimated covariances      =        79          Number of obs     =      6,741 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups  =         79 

Estimated coefficients     =         5          Obs per group: 

                                                              min =          2 

                                                              avg =   85.32911 

                                                              max =        156 

                                                Wald chi2(4)      =     129.58 

                                                Prob > chi2       =     0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

CaptaçãoLíq~a |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

--------------+---------------------------------------------------------------- 

Retornomensal |  -30.77107   2603.811    -0.01   0.991    -5134.147    5072.605 

 Retornoanual |   5936.041   670.2214     8.86   0.000     4622.431    7249.651 

        logPL |  -205786.6   26851.81    -7.66   0.000    -258415.1     -153158 

logidadefundo |  -143339.1   52310.25    -2.74   0.006    -245865.4   -40812.93 

        _cons |    1696210   225351.6     7.53   0.000      1254529     2137891 

       ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Amostra Convencional PAP – Período de 2005 a 2017 
 

. xtgls CaptaçãoLíquida Retornomensal Retornoanual logPL logidade, panels 

(heteroskedastic) force 

 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

 

Estimated covariances      =        20          Number of obs     =      2,094 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups  =         20 

Estimated coefficients     =         5          Obs per group: 

                                                              min =         16 

                                                              avg =      104.7 

                                                              max =        156 

                                                Wald chi2(4)      =      83.27 

                                                Prob > chi2       =     0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

CaptaçãoLíq~a |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

--------------+---------------------------------------------------------------- 

Retornomensal |    3973.08   4829.944     0.82   0.411    -5493.437     13439.6 

 Retornoanual |    5699.32    1150.34     4.95   0.000     3444.696    7953.945 

        logPL |  -396442.8      50008    -7.93   0.000    -494456.7     -298429 

logidadefundo |  -4118.599     103697    -0.04   0.968      -207361    199123.8 

        _cons |    2478505     501321     4.94   0.000      1495934     3461076 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. SRI - Período de 2009 a 2017 
 

. xtgls CaptaçãoLíquida Retornomensal Retornoanual logPL logidade, panels 

(heteroskedastic) corr(ar1) force 

 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic 

Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (0.3323) 

 

Estimated covariances      =        19          Number of obs     =      1,813 

Estimated autocorrelations =         1          Number of groups  =         19 

Estimated coefficients     =         5          Obs per group: 

                                                              min =         26 

                                                              avg =   95.42105 

                                                              max =        108 

                                                Wald chi2(4)      =     253.81 
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                                                Prob > chi2       =     0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

CaptaçãoLíq~a |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

--------------+---------------------------------------------------------------- 

Retornomensal |   939.6828    2923.01     0.32   0.748    -4789.312    6668.677 

 Retornoanual |   3826.624   546.1352     7.01   0.000     2756.219    4897.029 

        logPL |  -592123.4   40303.07   -14.69   0.000      -671116   -513130.8 

logidadefundo |  -246313.6   71336.37    -3.45   0.001    -386130.3   -106496.8 

        _cons |    4574152   351810.9    13.00   0.000      3884616     5263689 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Amostra Convencional I - Período de 2009 a 2017 
 

. xtgls CaptaçãoLíquida Retornomensal Retornoanual logPL logidade, panels 

(heteroskedastic) force 

 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

 

Estimated covariances      =       124          Number of obs     =      9,918 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups  =        124 

Estimated coefficients     =         5          Obs per group: 

                                                              min =          2 

                                                              avg =   79.98387 

                                                              max =        108 

                                                Wald chi2(4)      =     536.29 

                                                Prob > chi2       =     0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

CaptaçãoLíq~a |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

--------------+---------------------------------------------------------------- 

Retornomensal |   1298.967    1553.06     0.84   0.403    -1744.975    4342.908 

 Retornoanual |   1961.239   371.4654     5.28   0.000      1233.18    2689.297 

        logPL |  -356972.1    15994.7   -22.32   0.000    -388321.1   -325623.1 

     logidade |  -24544.79   21731.53    -1.13   0.259    -67137.81    18048.24 

        _cons |    2358190   119454.8    19.74   0.000      2124063     2592317 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Amostra Convencional II - Período de 2009 a 2017 
 

. xtgls CaptaçãoLíquida Retornomensal Retornoanual logPL logidade, panels 

(heteroskedastic) force 
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Cross-sectional time-series FGLS regression 

 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

 

Estimated covariances      =        79          Number of obs     =      5,811 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups  =         79 

Estimated coefficients     =         5          Obs per group: 

                                                              min =          2 

                                                              avg =   73.55696 

                                                              max =        108 

                                                Wald chi2(4)      =     201.97 

                                                Prob > chi2       =     0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

CaptaçãoLíq~a |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

--------------+---------------------------------------------------------------- 

Retornomensal |   1878.045   2314.501     0.81   0.417    -2658.294    6414.383 

 Retornoanual |   3799.017   573.4875     6.62   0.000     2675.002    4923.032 

        logPL |  -291384.7   23298.14   -12.51   0.000    -337048.2   -245721.2 

logidadefundo |  -143052.1   44506.21    -3.21   0.001    -230282.7   -55821.57 

        _cons |    2244009   194199.6    11.56   0.000      1863385     2624634 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Amostra Convencional PAP – Período de 2009 a 2017 
 

. xtgls CaptaçãoLíquida Retornomensal Retornoanual logPL logidade, panels 

(heteroskedastic) corr(ar1) force 

 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic 

Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (-0.1218) 

 

Estimated covariances      =        20          Number of obs     =      1,779 

Estimated autocorrelations =         1          Number of groups  =         20 

Estimated coefficients     =         5          Obs per group: 

                                                              min =         15 

                                                              avg =      88.95 

                                                              max =        108 

                                                Wald chi2(4)      =     118.97 

                                                Prob > chi2       =     0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

CaptaçãoLíq~a |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
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--------------+---------------------------------------------------------------- 

Retornomensal |   5490.556   4851.466     1.13   0.258    -4018.142    14999.25 

 Retornoanual |   4350.581    1105.31     3.94   0.000     2184.213    6516.949 

        logPL |  -429362.6   41766.15   -10.28   0.000    -511222.7   -347502.4 

logidadefundo |  -116933.6   98144.78    -1.19   0.233    -309293.9    75426.59 

        _cons |    3046377     418859     7.27   0.000      2225428     3867326 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. SRI com Retorno ajustado ao Risco  
 

xtgls CaptaçãoLíquida Retornoaj logPL logidade, panels (heteroskedastic) corr(ar1)  

> force 

 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic 

Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (0.3355) 

 

Estimated covariances      =        19          Number of obs     =      1,813 

Estimated autocorrelations =         1          Number of groups  =         19 

Estimated coefficients     =         4          Obs per group: 

                                                              min =         26 

                                                              avg =   95.42105 

                                                              max =        108 

                                                Wald chi2(3)      =     246.45 

                                                Prob > chi2       =     0.0000 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

     CaptaçãoLíquida |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

---------------------+---------------------------------------------------------------- 

Retornoajustadoaor~o |   176971.9   26956.56     6.57   0.000       124138    229805.8 

               logPL |  -585772.8   40210.74   -14.57   0.000    -664584.4   -506961.2 

       logidadefundo |  -248834.1   69617.53    -3.57   0.000      -385282   -112386.3 

               _cons |    4574524   348917.8    13.11   0.000      3890657     5258390 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Amostra Convencional I com Retorno ajustado ao Risco 
 

. xtgls CaptaçãoLíquida Retornoaj logPL logidade, panels (heteroskedastic) force 

 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

 

Estimated covariances      =       124          Number of obs     =      9,918 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups  =        124 

Estimated coefficients     =         4          Obs per group: 
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                                                              min =          2 

                                                              avg =   79.98387 

                                                              max =        108 

                                                Wald chi2(3)      =     557.21 

                                                Prob > chi2       =     0.0000 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

CaptaçãoLíquida |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

----------------+---------------------------------------------------------------- 

Retornoajustado |    77422.6   17656.37     4.38   0.000     42816.75    112028.4 

          logPL |  -346180.8   15044.93   -23.01   0.000    -375668.3   -316693.3 

       logidade |  -31587.85    19821.6    -1.59   0.111    -70437.48    7261.781 

          _cons |    2328800   114506.5    20.34   0.000      2104371     2553228 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Amostra Convencional II com Retorno ajustado ao Risco 
 

. xtgls CaptaçãoLíquida Retornoaj logPL logidade, panels (heteroskedastic) force 

 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

 

Estimated covariances      =        79          Number of obs     =      5,811 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups  =         79 

Estimated coefficients     =         4          Obs per group: 

                                                              min =          2 

                                                              avg =   73.55696 

                                                              max =        108 

                                                Wald chi2(3)      =     199.97 

                                                Prob > chi2       =     0.0000 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

     CaptaçãoLíquida |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

---------------------+---------------------------------------------------------------- 

RetornoajustadoaoR~o |     174226   29318.04     5.94   0.000     116763.7    231688.3 

               logPL |  -286716.1   22584.97   -12.69   0.000    -330981.8   -242450.3 

       logidadefundo |  -143597.2   42006.44    -3.42   0.001    -225928.3   -61266.08 

               _cons |    2252978   192603.8    11.70   0.000      1875482     2630474 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Amostra PAP com Retorno ajustado ao Risco 

 

 

. xtgls CaptaçãoLíquida Retornoaj logPL logidade, panels (heteroskedastic) corr(ar1) 

force 

 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic 

Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (-0.1208) 

 

Estimated covariances      =        20          Number of obs     =      1,779 

Estimated autocorrelations =         1          Number of groups  =         20 

Estimated coefficients     =         4          Obs per group: 

                                                              min =         15 

                                                              avg =      88.95 

                                                              max =        108 

                                                Wald chi2(3)      =     113.50 

                                                Prob > chi2       =     0.0000 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

      CaptaçãoLíquida |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-----------------------+--------------------------------------------------------------- 

RetornoajustadoaoRisco |   170928.4   52772.15     3.24   0.001     67496.89    274359.9 

          logPL |  -404576.3   39209.39   -10.32   0.000    -481425.3   -327727.3 

  logidadefundo |  -126397.4   87534.69    -1.44   0.149    -297962.2    45167.43 

          _cons |    2954102   383551.6     7.70   0.000      2202354     3705849 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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