
Posições desatualizadas ou renitentes: o que leva à negociação tardia e ao market 
timing no segmento de fundos mútuos?  
 
Três anos atrás, os holofotes dos escândalos corporativos voltaram-se para uma nova indústria 
quando os fundos mútuos foram acusados de permitir a clientes privilegiados a prática de 
negociação tardia (ou desatualizada) e de market timing [ou momento do mercado, em que se 
tomam decisões de compra e venda de valores mobiliários à luz de fatores econômicos] em 
prejuízo dos interesses dos investidores comuns. Desde então, as companhias de fundos, bem 
como os indivíduos de modo geral, já pagaram mais de 4 bilhões de dólares em restituições e 
multas. Além disso, os órgãos reguladores têm procurado formas de impedir ou de 
desencorajar os negócios de curto prazo por parte dos fundos.  
 
Contudo, embora o escândalo tenha saída de cena, algumas perguntas sobre tais estratégias 
continuam sem respostas. A negociação de curto prazo teria sido incentivada pela utilização de 
preços desatualizados, ou “amanhecidos”, de ações, para valorização das ações dos fundos? 
Será que corretivos tais como taxas de resgate, períodos de retenção obrigatória e “fixação de 
preços pelo justo valor” funcionariam? E será que expedientes desse tipo podem funcionar 
bem sem penalizar os investidores comuns?  
 
Para tirar essa história a limpo, Marshall E. Blume e Donald B. Keim, professores de Finanças 
da Wharton, analisaram dados referentes a ações e a fundos mútuos de 1993 a 2004. Os 
resultados da pesquisa deram origem ao recente ensaio  Posições desatualizadas ou 
renitentes: Ausência de negociação, previsibilidade e retornos de fundos mútuos.  
 
“Nosso estudo demonstra que é preciso outro instrumento além da contabilidade de justo valor 
para impedir um possível market timing”, diz Blume em referência às propostas de mudança 
da forma como são calculados os preços dos fundos ao final de cada pregão. “Qualquer coisa 
que impeça o market timing será prejudicial aos demais invivíduos.”  
 
O valor patrimonial líquido, ou preço, de uma ação de fundo mútuo é calculado pela empresa 
depois do fechamento do pregão, às 16 horas, diariamente. O preço de fechamento de cada 
ação do fundo é multiplicado pelo número de ações possuídas. O resultado — o valor total das 
ações do fundo — é dividido pelo número de ações do fundo em posse dos investidores, 
determinando assim o preço da ação naquele dia. Os investidores que decidirem autorizar a 
compra ou a venda das ações do fundo durante o dia farão negócio com base nesse preço.  
 
Contudo, os preços das ações usados nesse cálculo estão, quase sempre, relativamente 
desatualizados. Isto ocorre sobretudo com as ações de empresas estrangeiras negociadas nas 
bolsas européias, da Ásia e de outras localidades. Essas bolsas fecham muito depois das 16 
horas, horário de Nova York, quando então as ações dos fundos têm seu preço calculado. O 
preço utilizado pelos fundos, por conseguinte, baseia-se nos preços de ações que não refletem 
os acontecimentos ocorridos depois do fechamento das bolsas estrangeiras — o que torna os 
preços das ações desatualizados ou “amanhecidos”. 
 
Teoricamente, os investidores podem lucrar com isso ao comprar, por exemplo, ações com 
chances de subida de preço no dia seguinte, quando os mercados estrangeiros reagirem aos 
eventos ocorridos no final daquele dia.  
 
O market timing — que aposta em mudanças de curto prazo nos preços dos fundos — é 
procedimento legal na medida em que o fundo permite a participação de todos. As companhias 
de fundos que tiveram problemas permitiam apenas a alguns investidores privilegiados a 
possibilidade de lançar mão de negócios de rápidas reviravoltas requeridos por essa estratégia. 
As negociações de curto prazo geram enormes despesas para o fundo — despesas com que 
todos os acionistas são obrigados a arcar.  
 
Na negociação com base em valores desatualizados, o trader pode comprar ou vender ao 
preço do dia mesmo que o procedimento seja executado depois das 16 horas, embora uma 
colocação tardia deva ser executada no dia seguinte — ao preço de fechamento do dia 
posterior.  



Isto dá ao operador uma vantagem preciosa, porque os principais eventos, tais como os 
relatórios quinzenais de lucros, geralmente são divulgados após o fechamento do mercado. 
Para o investidor favorecido, o privilégio da negociação tardia funciona de modo parecido com 
uma  máquina do tempo, que lhe permite comprar ao preço velho depois de ouvir as notícias 
que, certamente, empurrarão os preços para cima no dia seguinte. 
 
Na verdade, o negociador tardio comprou suas ações com desconto — ao preço do dia anterior 
— enquanto o fundo teve de pagar o preço integral para que pudesse comprar as ações 
necessárias para a criação das ações do fundo solicitadas pelos negociadores tardios. O fato é 
que outros acionistas do fundo estabeleceram a diferença entre o custo real dessas ações para 
o fundo e o preço pago pelos operadores tardios.  
 
Impulso e previsibilidade 
 
Embora as vantagens da negociação com preços desatualizados seja fácil de perceber no caso 
das ações estrangeiras, em que os preços podem estar muitas horas desatualizados, Blume e 
Keim ressaltaram que vários dos fundos envolvidos nos escândalos faziam negócio com ações 
americanas, em que a desatualização de preços não era tão pronunciada. 
 
 
“Se observarmos o que ocorre nos vários casos envolvendo os fundos mútuos, veremos que 
muitos deles são fundos domésticos”, disse Blume.  
 
O estudo começou medindo o grau de desatualização dos preços das ações americanas. As 
ações foram divididas em dez grupos com base na capitalização de mercado ou no tamanho 
das empresas emissoras das ações. Os autores constataram que 99,5% das ações mais 
valorizadas foram negociadas nos últimos cinco minutos do dia. Em outras palavras, isto 
significa que seus preços de fechamento refletiam de modo quase que perfeito as informações 
mais atualizadas. Um fundo que tivesse tais ações e com valorização fixada com base nos 
preços vigentes às 16 horas não poderia ser considerado desatualizado. 
 
À medida que as ações perdiam valor, o percentual negociado nos últimos cinco minutos 
despencava — para 60,6% para ações situadas no grupo do meio e 13,3% para as menos 
valorizadas de todas, por exemplo. Portanto, a desatualização crescia no caso de ações de 
companhias menores. Por outro lado, as ações mais valorizadas perfaziam a maior parte dos 
negócios realizados. Assim, 96% de todas as ações foram negociadas nos últimos cinco 
minutos, o que resultou em pouca desatualização dos valores dos fundos. Isto indica que um 
outro fator, que não a desatualização, atraiu os operadores de curto prazo. Em seguida, Blume 
e Keim examinaram a “previsibilidade” dos preços praticados pelos fundos. “Em outras 
palavras, se hoje eles sobem, amanhã sobem também”, diz Blume. 
 
Diversos estudos demonstraram que a previsibilidade de curto prazo existe e pode ser medida. 
Mas, qual seria a causa disso? Talvez a desatualização — o preço do fundo reagindo às notícias 
em um determinado final de dia de forma previsível?  
 
Blume e Keim reuniram uma série de portfólios compreendendo ações muito e pouco 
valorizadas. Os autores eliminaram o efeito da desatualização incluindo apenas ações 
negociadas nos últimos cinco minutos do pregão. Eles constataram que os portfólios ainda 
exibiam um alto grau de previsibilidade, indicando com isso a presença de algum outro fator, 
que não a desatualização — embora esta tenha efetivamente contribuído para a previsibilidade 
dos fundos com ações de menor valor.  
 
A previsibilidade, concluíram os pesquisadores, era causada em grande parte pelo 
comportamento “renitente” e por “impulso” — tendência dos operadores de se apegarem à sua 
interpretação sobre o desempenho das ações individuais. Se os operadores simpatizarem um 
dia com uma determinada ação, e fizerem lances por ela com o objetivo de subir seu preço, e 
provável que façam o mesmo no dia seguinte.  
 



Conclusão: os fundos com ações americanas não padecem de desatualização severa. Portanto, 
o market timing e a negociação feita no final do pregão constituíam estratégias baseadas 
sobretudo no impulso, e não na desatualização dos preços. 
 
Uma vez que os preços desatualizados não são problema, Blume e Keim assinalam que de 
pouco adianta os órgãos reguladores tentarem impedir a negociação a curto prazo combatendo 
a desatualização de preços na formação dos preços dos fundos, conforme insistem alguns 
reformadores.  
 
Uma proposta, por exemplo, consistiria em ajustar o preço de cada ação no final do dia por um 
fator baseado na negociação de futuros do índice Standard & Poor’s 500. O preço das ações do 
fundo refletiria, ao menos teoricamente, o valor pelo qual cada ação teria sido negociada se a 
negociação tivesse ocorrido no final do dia, mesmo que isso não tenha acontecido. A utilização 
de sistemas de preço justo desse tipo para fixar os preços das ações dos fundos não impediria 
a ação dos operadores de market timing e de fim de pregão, uma vez que tais fundos 
contariam ainda com a previsibilidade de preços que atrai os operadores, observam Blume e 
Keim. 
 
Entre os que defendem as reformas, há os que defendem que as operações a curto prazo se 
tornariam menos atraentes se os operadores pudessem fazer apenas um número limitado de 
transações ao ano. Isto, porém, também não resolveria o problema, dizem Blume e Keim, 
porque as pessoas poderiam concentrar suas operações em dias em que os ganhos a curto 
prazo fossem mais prováveis.  
 
Outra solução proposta: uma taxa de resgate cobrada dos investidores por ocasião da venda 
das ações do fundo — uma taxa maior do que os lucros geralmente oferecidos pelas 
transações a curto prazo. A melhor forma de impedir as transações a curto prazo, na opinião 
de Blume e Keim, consistiria em exigir o pagamento de uma taxa independentemente do 
tempo de posse das ações por parte do investidor; isto, porém, penalizaria todos os 
investidores. Uma alternativa seria suspender a taxa tão logo o investidor ultrapassasse um 
determinado número de meses ou anos de posse das ações. Infelizmente, isto prejudicaria os 
investidores que não praticam o market timing e precisam efetuar um resgate antes do fim do 
período por alguma outra razão perfeitamente razoável. 
 
Qual a solução ideal? “Não há”, diz Blume, já que qualquer estratégia afetará o acionista 
comum em algum grau. Contudo, acrescenta, uma taxa de resgate temporária parece a 
alternativa menos onerosa de todas. 
 
O fato é que os investidores descobrirão dentro de pouco tempo uma série de novas 
imposições dos fundos. Uma lei aprovada em 2005 pela Comissão de Valores Mobiliários e de 
Câmbio (SEC, na sigla em inglês) torna as taxas de resgate mais fáceis de serem tributadas — 
cabendo aos fundos tomarem providências a respeito em meados de outubro de 2006. 
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