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Introdução  

ETFs são produtos financeiros de grande difusão no mundo, em particular nos EUA e Canadá, 

mas também na Europa e Ásia. Em que pese que o primeiro ETF foi lançado há mais de 10 anos 

no Brasil, este mercado não se desenvolveu. Este estudo busca identificar as causas dessa 

situação, bem como propor caminhos para os atores dessa indústria de forma a termos o 

desenvolvimento dos ETFs.  

Um destaque inicial se refere à quase absoluta falta de artigos acadêmicos que investigam quais 

são os determinantes do desenvolvimento dos ETFs no mundo. Não só deste tema mais 

específico, mas também dos temas a ele associados. Há muito material sobre ETFs, mas a 

imensa maioria tratando da sua participação em carteiras, suas vantagens, e outros. Mas nada 

ou quase nada sobre o seu grande desenvolvimento.  

Desta forma, o propósito deste estudo é avaliar as perspectivas para os ETFs no mercado 

brasileiro, analisando-se as seguintes vertentes: (i) eficiência dos mercados; (ii) desempenho dos 

fundos no mercado brasileiro; (iii) quantidade de investidores em ETFs e sua consequência na 

liquidez do produto; (iv) tributação do produto; (iv) tipologia dos ETFs e sua oferta; e, por fim, (v) 

os seus canais de distribuição no mercado brasileiro. 

A partir da investigação de cada um destes tópicos, podemos concluir o que sobre as 

perspectivas da atratividade do produto para aumentar o volume de investimentos e de 

investidores no Brasil. 

 

ETFs: Mecânica e Vantagens 

Um ETF – Exchange Traded Fund é um fundo que busca reproduzir o comportamento de um 

índice financeiro ou outro produto financeiro com baixo custo e é negociado em bolsas de valores. 

Gastineau (2001) apresenta a evolução histórica do produto, desde os seus antecedentes até 

possibilidades de novos produtos decorrentes. 

Os ETFs oferecem diversas vantagens aos investidores. As principais são: 

a. Menores corretagens em relação à compra direta de ativos financeiros. É possível 

reproduzir índices do mercado com um único ETF, em vez de comprar todos os ativos 

que o compõe;  

b. Negociação em bolsa de valores, o que pode propiciar alto nível de liquidez ao produto; 
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c. Menores custos em relação aos fundos de investimento. A maioria dos ETFs é passiva, 

evitando os custos da gestão ativa. 

Lettau e Madhavan (2018) complementam que vantagens como: (i) alta liquidez, taxas baixas, 

transparência e potencial benefício tributário; (ii) a ampla variedade de oferta de tipos diferentes 

de ETFs e (iii) a base de investidores em ETFs que vem crescendo globalmente também 

poderiam ser justificativas para um maior interesse de investidores. 

ETFs no Mundo 

Eles são produtos de investimentos existentes desde o início dos anos 1990 e que nos últimos 

dez anos apresentaram um crescimento explosivo em países como Estados Unidos e Canadá, 

tornando-se o produto de investimento de maior crescimento no mundo, atingindo hoje um 

volume total de mais de USD 3 trilhões, como mostra o gráfico a seguir. 

Gráfico 1: Evolução dos Investimentos em ETFs em relação à capitalização total do mercado 

 

Fonte: Bem-David, Franzoni e Moussawi (2017) 

De acordo com o Investment Company Institute (2018), o volume global total de investimentos 

em fundos (incluindo fundos mútuos, ETFs e fundos exclusivos) em 2017 foi de US$ 49,3 trilhões. 

Deste montante, US$4,7 trilhões estavam alocados em ETFs, sendo que o mercado norte-

americano representa 72% deste volume.  
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Historicamente, a demanda por ETFs tem crescido principalmente por conta dos investidores 

institucionais, que encontraram neste produto uma forma conveniente de se proteger contra 

movimentos bruscos de mercado. 

Originalmente, mimetizavam o comportamento de um índice de mercado, como o S&P 500 ou o 

Dow Jones Industrial Average, mas com um custo mais baixo que os Fundos Indexados. Hoje 

os ETFs mimetizam o comportamento de diversas classes de ativos além da renda variável, 

como renda fixa, commodities, fundos de private equity e outros. O gráfico a seguir ilustra o 

crescimento dos ativos sob gestão dos ETFs no mundo desde 2003, e o correspondente 

montante investido neste produto no mundo todo. 

Gráfico 2 - Evolução dos ativos sob gestão em ETFs (em US$ bilhões) e a quantidade de ETFs no mundo 

 

Fonte: ICI (2018) 

Globalmente, o maior gestor de ETFs, em termos de volume administrado é a Black Rock, 

seguida da Vanguard, ambas gigantes no mundo dos investimentos. O gráfico a seguir mostra 

os 10 maiores gestores em bilhões de dólares sob gestão e também a evolução deste patrimônio 

gerido de 2013 a 2017. A BlackRock apresentou um crescimento de quase 17% ao ano no 

patrimônio gerido nos últimos 3 anos e meio.  
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Gráfico 3 - 10 Maiores Gestoras de Recursos em ETFs (volume administrado em bilhões de dólares) 

 

Fonte ETFGI 

 

ETFs no Brasil 

No entanto, se analisarmos o mercado brasileiro, temos que este crescimento no mercado local 

não segue o mesmo ritmo do crescimento nos principais mercados. O primeiro ETF do mercado 

brasileiro, o PIBB11, foi regulado pela Instrução CVM 359 em 22 de janeiro de 2002 e lançado 

em 15 de julho de 2004. Conforme dados da Associação Brasileira de das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, em dezembro de 2018 o volume de recursos 

investidos em ETFs era de pouco mais de R$ 7 bilhões, o que representa 0,2% do volume 

investido em fundos de investimento no Brasil (Gráfico 4). Ou seja, haveria potencialmente muito 

espaço para este produto avançar no mercado.  
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Gráfico 4 - Distribuição dos investimentos no Brasil por produto (2016 a 2018) 

 

Fonte: ANBIMA 

 

Atualmente, existem 15 alternativas de ETFs negociados na B3, a bolsa de valores brasileira, 

todos de renda variável, sendo que há a expectativa de que em breve o Brasil também tenha o 

primeiro ETF de renda fixa. 

O primeiro ETF foi comercializado no Brasil em 2004 foi o PIBB11, e atualmente, existem 15 

tipos disponíveis de ETFs de renda variável na bolsa, os quais replicam índices da Ibovespa, 

IBrX-100, índice de dividendos, Small Cap, S&P 500 e entre outros, que totalizaram um montante 

de 11,4 bilhões de reais em dezembro de 2018 segundo a ANBIMA. Conforme apresentado na 

Tabela 1, Itaú e a Black Rock são os principais responsáveis gestores de ETFs no Brasil, mas o 

Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal também possuem ETFs listados na bolsa.  
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Tabela 1 - ETFs de Renda Variável listados na B3 

 
Fonte: B3 

O primeiro ETF de renda fixa do mercado brasileiro foi lançado em setembro de 2018. O seu 

código de negociação é FIXA-ETF01L1, gerido pela Mirae Asset, com taxa de administração de 

0,30% ao ano. O patrimônio líquido deste ETF em dezembro de 2018 era de R$ 91,7 milhões, 

com um total de 8,4 milhões de cotas negociadas. Será também lançado um ETF de renda fixa 

do Tesouro Nacional que será gerido pelo Itaú. Considerando a grande preferência do investidor 

brasileiro por investimentos de renda fixa, esta pode ser uma promessa de evolução para o 

produto ETF. Mas as seções seguintes discutirão os aspectos de liquidez, distribuição e 

tributação que podem ser empecilhos para este crescimento. 

Destes quinze ETFs existentes na B3, apenas o BOVA11, que mimetiza o comportamento do 

índice Bovespa, tem alguma liquidez relevante. Segundo dados da BlackRock, maior gestora de 

ETFs no mundo e gestora do ETF BOVA11, o volume negociado médio diário em setembro de 

2017 esteve em torno de R$ 2 milhões, com um total de quase R$ 45 milhões no mês.  

Para ilustrar a baixa magnitude deste volume, comparativamente tem-se que o volume negociado 

de ações no mercado à vista na B3 no mesmo período atingiu aproximadamente R$ 210 bilhões. 

Nome do ETF Índice Ticker Gestora
Taxa de 

adm.

Lote 

mínimo

BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE S&P Dividendos Brasil BBSD

BB Gestão de Recursos – 

Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A.

0,50% a.a.
50.000 

cotas

CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE Índice Bovespa- Ibovespa XBOV Caixa Econômica Federal 0,50% a.a.
50.000 

cotas

ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE S&P 500 IVVB
BLACKROCK BRASIL Gestora de 

Investimentos Ltda
0,24% a.a.

50.000 

cotas

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Índice Bovespa- Ibovespa BOVA
BLACKROCK BRASIL Gestora de 

Investimentos Ltda
0,54% a.a.

50.000 

cotas

ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FDO ÍNDICE Índice Brasil - IBrX-100 BRAX
BLACKROCK BRASIL Gestora de 

Investimentos Ltda.
0,20% a.a.

100.000 

cotas

ISHARES ÍNDICE CARBONO EFIC. (ICO2) BRASIL-FDO 

ÍND
Índice Carbono Eficiente (ICO2) ECOO

BLACKROCK BRASIL Gestora de 

Investimentos Ltda.
0,38% a.a.

100.000 

cotas

ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE Índice Small Cap SMAL
BLACKROCK BRASIL Gestora de 

Investimentos Ltda
0,69% a.a.

100.000 

cotas

IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Índice Bovespa- Ibovespa BOVV Itaú Unibanco S.A. 0,30% a.a.
50.000 

cotas

IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE Índice Dividendos - IDIV DIVO Itaú Unibanco S.A. 0,50% a.a.
50.000 

cotas

IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE Índice Financeiro - IFNC FIND Itaú Unibanco S.A. 0,60% a.a.
50.000 

cotas

IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE
Índice de Governança Corporativa - 

IGCT
GOVE Itaú Unibanco S.A. 0,50% a.a.

200.000 

cotas

IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE Índice de Materiais Básicos - IMAT MATB Itaú Unibanco S.A. 0,50% a.a.
50.000 

cotas

IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Índice de Sustentabilidade 

Empresarial - ISE
ISUS Itaú Unibanco S.A. 0,40% a.a.

100.000 

cotas

IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE IBrX-50 PIBB Itaú Unibanco S.A.
0,059% 

a.a.

20.000 

cotas

IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE
S&P500 Net Total Return (S&P500 

TRN)
SPXI Itaú Unibanco S.A. 0,27% a.a.

50.000 

cotas
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Desta forma, o BOVA11, principal ETF do país, representou apenas 0,02% do volume do 

mercado à vista de ações em setembro de 2017.  

 

Questões de pesquisa 

Os ETFs no Brasil foram lançados há pouco mais de dez anos, em 2008. Diferentemente de 

outros países, não se desenvolveram, mantendo uma liquidez muito baixa. Assim, o propósito 

deste estudo é avaliar as perspectivas para os ETFs no mercado brasileiro, analisando-se as 

seguintes vertentes: 

1. Eficiência do mercado 

2. Os ETFs vs Fundos Indexados 

3. Número de investidores nos diferentes países 

4. Tributação dos produtos de investimento 

5. A oferta de ETFs – sua tipologia 

6. Os canais de distribuição dos ETFs  

A partir da investigação de cada um destes tópicos, podemos concluir o que sobre as 

perspectivas da atratividade do produto para aumentar o volume de investimentos e de 

investidores no Brasil. 

  



 
 

10 
 

 
 

ETFs e eficiência do mercado 

Nesta seção, o foco será testar a eficiência dos mercados financeiros. Uma das características 

mais marcantes dos ETFs é que são um produto de gestão passiva. Ou seja, o volume de 

investimentos neste produto financeiro parte do pressuposto de que não haveria incentivos para 

buscar-se uma gestão ativa no mercado em mercados eficientes. Assim sendo, o primeiro passo 

do estudo foi verificar se diferentes países no mundo, além do Brasil, mostram evidências de que 

o mercado é eficiente. Para esta análise, selecionamos 10 países em que a indústria de ETFs é 

bem desenvolvida (Alemanha, Austrália, Canadá, China, Coréia do Sul, Estados Unidos, França, 

Hong Kong, Japão, Reino Unido), além do Brasil.  

A partir de testes de eficiência de mercados para estes países, pode-se concluir se as diferenças 

em volumes investidos em ETFs no Brasil e nestes outros mercados se deve a uma eventual 

ineficiência de mercado no Brasil. Caso seja rejeitada a hipótese nula de eficiência de mercado 

para o Brasil, haveria uma potencial motivação para os investidores optarem por outras 

alternativas de investimento em vez dos ETFs. 

 

Para os testes de eficiência de mercado, selecionamos o principal índice de mercado local na 

principal bolsa de valores do país. Os índices selecionados foram: 

 

Tabela 2 - Países selecionados e respectivos índices de bolsa 

País Índice 

Alemanha DAX Performance Index 

Austrália S&P/ASX 200 

Brasil Bovespa 

Canadá S&P/TSX Composite Index 

China Shanghai Shenzen Composite 

Index 

Coréia do Sul Kospi Composite Index 

Estados Unidos S&P 500 

França CAC 40 

Hong Kong Hang Seng Index 
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Japão Nikkei 225 

Reino Unido FTSE 

 

Com o objetivo de verificar se os mercados destes 11 países podem ser considerados eficientes 

na forma fraca, foram realizados alguns testes com as séries de retornos dos principais índices 

do mercado. O teste de Ljung-Box é um teste estatístico que verifica se há alguma autocorrelação 

na série de tempo que seja diferente de zero, o que seria uma evidência de que a série de retorno 

não é previsível. Há uma vantagem deste teste em relação a outras variações, pois ele verifica 

a aleatoriedade geral da série baseada em algumas janelas de períodos. Wright (2000) propõe 

os testes para k = 2, 5 e 10.  

 

A rejeição da hipótese nula destes testes indica que há previsibilidade da série de retornos do 

principal índice da bolsa de valores do país analisado, o que pode ser considerada como uma 

ineficiência do mercado. Neste caso, poder-se-ia afirmar que investidores deste mercado se 

beneficiariam de investimentos em produtos alternativos ao ETF, dado que existem 

oportunidades de ganhos anormais. Por outro lado, a não-rejeição pode ser considerada uma 

evidência a favor de mercados eficientes, o que seria um ponto a favor da alocação de recursos 

em produtos passivos, como o ETF. 

 

A Tabela 3 a seguir apresenta os p-valores dos testes realizados para cada um dos 11 países 

da amostra: 

 

Tabela 3 - Resultados dos Testes de Ljung-Box para diversos países 

País LB2 LB5 LB10 

Alemanha 0,118 0,021 0,048 
Austrália 0,233 0,015 0,042 
Brasil 0,283 0,026 0,014 
Canadá 0,009 0,000 0,000 
China 0,271 0,005 0,000 
Cor.Sul 0,610 0,046 0,222 
EUA 0,000 0,000 0,000 
França 0,014 0,000 0,000 
Hong Kong 0,564 0,176 0,007 
Japão 0,040 0,041 0,148 
R. Unido 0,004 0,000 0,000 

 
Nota: LB2, LB5 e LB10 correspondem ao teste de Ljung-Box (1978), com os períodos de 2, 5 e 10 dias, r
espectivamente. 
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A partir da análise dos testes de eficiência dos mercados globais não é possível justificar o não-

crescimento da indústria de ETFs no Brasil, pois todos os países mostraram evidências de 

mercados ineficientes. Considerando que o Brasil possui níveis de investimento em ETFs muito 

menores que os demais países que também indicaram, em algum grau, mercados não eficientes, 

este parece não ser o argumento que explica o baixo volume de investimentos em ETFs no 

mercado brasileiro. Cajueiro e Tabak (2004) também apresentam esta conclusão para o Brasil, 

ao analisar os retornos do mercado brasileiro e de outros países emergentes usando o exponente 

de Hurst.  
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ETFs vs fundos ativos e fundos indexados 

 

Fundos ativos de ações no Brasil e a geração de retornos anormais 

 

Nesta seção, verificaremos se há geração de alfa no mercado brasileiro. O nosso alvo será o 

mercado de fundos ativos de investimento, por ser o principal mercado de gestão de recursos no 

país. A metodologia básica é a aplicada em Eid e Rochman (2009), com os testes adicionais 

incluindo outros fatores de risco conforme Fama e French (1993), Carhart (1997) e Pástor e 

Stambaugh (2003). Será testada a hipótese nula de que o desempenho dos fundos ativos (que 

apostam que a seleção de ativos pode gerar retornos acima do índice de referência) não supera 

os índices de mercado (de referência).  

Será testada a hipótese nula de que o desempenho dos fundos ativos (que apostam que a 

seleção de ativos pode gerar retornos acima do índice de referência) não supera os fatores de 

risco de mercado, tamanho, book-to-market, momentum e iliquidez, fatores de riscos 

consolidados na literatura de precificação de ativos. Para tal aplicamos o teste de GRS de 

Gibbons, Ross e Shanken (1989) que testa a hipótese nula de que, ao longo do tempo, as 

carteiras dos fundos têm retorno anormal conjuntamente igual a zero.  

Para a análise, conduzimos o seguinte procedimento. Foram selecionados 61 fundos de ações 

master ativos na base de dados Economatica com dados de preços mensais do período de 

janeiro de 2011 a dezembro de 2018 (96 meses). Para cada um destes fundos foi estimada a 

seguinte equação de série de tempo: 

,e

it i m mt smb t hml t wml t iml t itr r smb hml wml iml e             

em que 𝑟𝑖𝑡
𝑒  é o retorno em excesso da taxa livre de risco do fundo i no mês t, 𝑟𝑚𝑡 é o log-retorno 

do fator de risco do mercado, 𝑠𝑚𝑏𝑡, ℎ𝑚𝑙𝑡, 𝑤𝑚𝑙𝑡, e 𝑖𝑚𝑙𝑡 são os log-retornos dos fatores de risco 

small minus big, que captura o efeito tamanho, high minus low, que captura o efeito do book-to-

market, winners minus losers, que captura o efeito tamanho, e illiquid minus liquid, que captura 

o efeito de liquidez, respectivamente. Os retornos dos fatores de risco, inclusive da taxa livre de 

risco são do Brazilian Center for Research in Financial Economics of the University of São Paulo 

(NEFIN).  
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O retorno anormal é medido pelo intercepto 𝛼𝑖  na equação. Para concluir a respeito da 

capacidade conjunta dos fundos ativos de ações da amostra de gerar retorno anormal 

precisamos testar a hipótese conjunta que 𝛼𝑗 = 0  para todo j, através da estatística GRS: 

 
1

1 1

,
ˆ ˆˆ ˆ1 ( ) ' ( ) ' ,f N T N K

T N K
GRS E F E F F

N
 


 

 

 
     

 
em que T é o número de meses, N é o número de fundos sendo testados e K é o número de 

fatores na equação, isto é, cinco. O teste leva em consideração a correlação entre os fundos, 

sendo mais adequado para o teste conjunto. A estatística segue uma distribuição F com 61 e 30 

graus de liberdade. Se a estatística de teste for maior que o valor crítico, rejeita-se a hipótese 

nula de que os alfas são conjuntamente iguais a zero, isto é, os fundos ativos são capazes de 

gerar retorno anormal ao longo do tempo. 

A tabela 4 mostra a média dos retornos em excesso dos 61 fundos da amostra. Os anos de 2011, 

2013 a 2015 tiveram retornos negativos médios, mas nos últimos anos a indústria mostrou sinais 

de recuperação. 

 

Tabela 4 - Retornos dos Fundos Ativos em Ações 

 

Ano 

Retorno em Excesso Mensal 

Médio 

2011 -1.704% 

2012 1.093% 

2013 -1.055% 

2014 -1.584% 

2015 -1.929% 

2016 0.868% 

2017 1.427% 

2018 0.411% 

 

Após excluir os retornos advindos dos fatores de risco na equação acima apresentada, o teste 

GRS indica ainda a presença de retornos estatisticamente diferentes de zero. A estatística de 

teste no valor de 2,428 rejeita a hipótese nula de que os alfas são conjuntamente iguais a zero. 

Portanto, existem evidências de que os fundos ativos de ações são capazes de gerar retornos 

anormais ao longo do tempo. 



 
 

15 
 

 
Este resultado é uma importante evidência de que faria sentido para os investidores destinarem 

seus recursos em estratégias ativas de investimento em ações, como por exemplo nestes fundos, 

em vez de alocar em ETFs, que seria buscar rentabilidade por meio de uma estratégia passiva. 

Vale destacar que pela hipótese de mercados eficientes, o uso de estratégias passivas seria 

mais benéfico ao investidor, pois ele conseguiria maiores retornos ao adotar um produto de 

menor custo e que não tivesse por objetivo “bater o mercado”. No próximo tópico, olharemos 

especificamente para os produtos indexados – fundos vs. ETFs. 

 

ETFs vs. Fundos indexados  

 

Fundos indexados convencionais e os ETFs que seguem índices de mercado são produtos 

substitutos, pois são formas alternativas de um investidor buscar seguir passivamente um índice 

(Gastineau, 2004). Desta forma, a análise comparativa destes dois tipos de investimento é 

fundamental para investigar se o pouco volume de investimento em ETFs no Brasil pode ser 

explicado por um desempenho superior dos fundos indexados. Partindo dos ETFs no mercado 

brasileiro que replicam índices de mercado, temos os que replicam a performance do Ibovespa 

(BOVA11, BOVV11 e o XBOV11); o que replica o IBRX (BRAX11) e o que replica o IBRX50 

(PIBB11). Para cada um destes ETFs, foi colhido o preço de fechamento diário. Para que a 

comparação fosse adequada, selecionamos os fundos indexados que tivessem como benchmark 

estes índices de mercado.  

 

A análise dos retornos dos fundos indexados ao índice Bovespa em contraste aos ETFs que 

também possuem este mesmo benchmark pode ser visualizada no Gráfico a seguir: 
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Gráfico 5 - Comparação das Taxas de retorno dos fundos indexados ao Ibovespa vs. ETFs Ibovespa 

 
 

Observa-se que a média dos retornos dos fundos indexados foi, em geral, menor que a dos ETFs 

equivalentes BOVA11, XBOV11 e BOVV11 (este último, disponível a partir de 2017 apenas). Se 

analisarmos o período de 2014 e 2015, em que o retorno dos fundos e dos ETFs foi negativo, 

podemos notar que o ETF XBOV11 apresentou retorno menos negativo em relação à média dos 

fundos. Por outro lado, nos anos mais recentes em que os retornos foram positivos – de 2016 a 

2018, os fundos apresentaram menores retornos que os seus respectivos ETFs. Estes resultados 

contrariam os encontrados por Borges et al. (2012), que apuravam melhor performance dos ETFs 

em relação aos fundos indexados, confirmando os resultados de Elton (2002) e Gastineau 

(2004). Estes concluem o oposto, sob a possível explicação de que os ETFs têm maior tempo 

de resposta no reinvestimento de dividendos. Esta falta de agilidade em relação aos fundos 

indexados teria impacto na performance dos ETFs, o que seria um fator a favor dos fundos de 

investimento indexados. Deve-se ressaltar que a pesquisa de Borges et al. (2012) foi realizada 

no período logo após o lançamento dos ETFs do Índice Bovespa no Brasil, a análise englobou 

um período muito curto, o que pode ter influenciado os resultados. 

A análise das volatilidades dos fundos indexados vs. os ETFs demonstrou que os ETFs 

apresentaram riscos inferiores aos ETFs. Este resultado também foi corroborado pelo cálculo do 

tracking error, ou coeficiente de aderência destes produtos (fundos indexados ou ETFs) ao índice 

em questão. Esta análise foi similar para os fundos e ETFs dos índices IBRX e IBRX50.  
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ETFs: liquidez e o Número de investidores 

O conceito de liquidez se refere à facilidade de comprar e vender um determinado ativo, sem que 

essa transação afete o seu preço. Por exemplo, se é possível comprar um ativo por R$ 10,00 e 

vendê-lo imediatamente por R$ 10,00, seu mercado é perfeitamente líquido. Essa situação não 

ocorre na prática já que nenhum mercado é perfeitamente líquido. Há sempre uma diferença 

entre o preço de compra e o de venda, chamada de bid ask spread.  

O número de investidores, ou sua atividade num mercado, é um dos determinantes da liquidez 

deste mercado. Este não é um tópico muito estudado na literatura, mas Wang e Zhang (2015) 

apresentam evidências desse fenômeno. Eles estudam a negociação na New York Stock 

Exchange (NYSE), encontrando forte evidência de que a atuação de investidores individuais tem 

efeito positivo sobre a liquidez das ações, mesmo depois de aplicar diversos controles.  

No entanto, o número de investidores em cada mercado é um valor muito difícil de se obter, 

senão impossível. O problema básico é a definição do que é um investidor. Em alguns mercados, 

como a B3, contamos o número de investidores (contabilizados por CPF) que detêm ações. Em 

outros, aliás, muito raros, temos o número de investidores ativos. Mas a definição do que é um 

investidor ativo também é bastante complexa. Será o investidor que fez algum negócio no último 

ano? Ou o que simplesmente tem ações? Face a essas dificuldades, optamos por utilizar um 

número mais universal: o valor negociado diário observado em cada uma das bolsas. Esse 

número é um bom indicador da liquidez do mercado e é de fácil comparação entre os mercados. 

Apenas como informação, o volume global negociado diariamente se aproximou em 2018 dos 

USD 400 bilhões, sendo que apenas a NYSE negociou quase USD 80 bilhões por dia, ou 20% 

do volume total de todo o mundo. A Bovespa, atual B3, negociou quase USD 5 bilhões, ou 1,25% 

do total global. O Gráfico 5 apresenta as principais bolsas do mundo por volume negociado diário 

em milhões de dólares.  
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Gráfico 6: Volume diário negociado de ETFs Fonte WFE World Federation of Exchanges 

 

Fonte: WFE World Federation of Exchanges 

A Bovespa (B3) é a 14ª bolsa do mundo em volume negociado. Uma posição bem distante do 9º 

lugar que a economia brasileira ocupa no mundo, quando medida pelo PIB, denotando que há 

um caminho a percorrer para nos equipararmos às economias mais desenvolvidas em termos de 

tamanho de mercado de capitais.  

 

O próximo passo é relacionar o volume negociado em bolsa com o volume de ETFs negociado 

diariamente. Em média ETFs tiveram um volume diário negociado em 2018 da ordem de USD 

60 bilhões. A Bovespa negociou USD 130 milhões por dia. Ou 0,20% do volume global, ocupando 

a 15ª posição no mundo nesse indicador. Quando comparamos com o volume de ações 

negociado diariamente, da ordem de 1,25% do volume global, concluímos que os ETFs não se 

desenvolveram no Brasil.  
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Mas mais do que isso, o Gráfico 5 mostra uma grande concentração dos negócios com ETFs em 

poucas bolsas do mundo, ao contrário da negociação com ações, onde a distribuição é mais 

equilibrada.  

 

Na negociação com ações, as cinco maiores bolsas do mundo respondem por 70% do volume 

médio diário. Já no caso de ETFs, esse valor chega a 90%. Essa concentração é facilmente 

visualizada no gráfico que relaciona negociação diária dos ETFs e ações. É fácil ver que NYSE 

e Nasdaq dominam este mercado, seguidas de Shenzhen, Japão e Shanghai. As demais bolsas, 

incluindo a Bovespa, tem presença residual neste mercado.  

 

Gráfico 7: ETFs x Ações: negociação diária média em 2018 

 

Fonte: WFE – World Federation of Exchanges – Elaboração dos autores 

 

A correlação entre as duas séries, negociação diária de ETFs e negociação de ações é de 

89,50%, indicando uma relação bastante forte entre ambas. Isto é, os ETFs se desenvolvem 

onde há grande liquidez. Por exemplo, as duas maiores bolsas em termos de negócios com 
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ações, NYSE e Nasdaq, localizam-se nos Estados Unidos da América. Lá, segundo recente 

pesquisa Gallup, divulgada pela CNBC, 51% das famílias tem ações. Isto é, 65 milhões de 

famílias. No Brasil, a título de comparação, a B3 informa que há algo em torno de 700 mil 

investidores em ações no país. Considerando, que cada um deles venha de uma família e que 

temos 57 milhões de famílias conforme informação disponível no website do IBGE, temos então 

que 1,23% das famílias brasileiras têm ações. Bem abaixo dos 51% dos norte-americanos.  

 

Mesmo que consideremos os investimentos indiretos, via fundos de investimentos, ainda assim 

estaremos longe dos 51%. Dados extraídos do Guia Exame de Fundos de Investimento indicam 

que os fundos de ações abertos à captação têm aproximadamente 2 milhões de investidores. 

Ainda considerando que cada investidor venha de uma família, e ignorando que um mesmo 

investidor pode estar presente em mais de um fundo, teríamos um total de 2,7 milhões de famílias 

investindo em ações, ou 4,7%. Lembramos que esse número deve estar bastante superestimado 

em função dos motivos já apresentados.  

 

Ainda nas comparações, a Índia, segundo dados da BSE – Bombay Stock Exchange, tem pouco 

mais de 41 milhões de investidores, ou 3,08% da sua população. Também lá temos um 

movimento muito baixo em ETFs. Enfim, é nítida a relação entre número de investidores, liquidez 

da bolsa e o volume de ETFs negociados. E nesse quesito o Brasil está muito longe dos melhores 

do mundo, o que pode ser uma das explicações para o baixo volume de investimentos na 

categoria ETFs.  
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Tributação 

A questão aqui é simples: a tributação induz o investimento em ETFs? Seria essa a causa do 

grande crescimento desses produtos em países como EUA, e sua baixa popularidade no Brasil?  

No Brasil temos dois tipos de ETFs, os de renda fixa e os de renda variável. Os de renda fixa, 

lançados há pouco tempo, têm uma clara vantagem tributária sobre aplicações similares. Em que 

pese que a alíquota de Imposto de Renda (IR) incidente sobre os ETFs de renda fixa possa variar 

com o prazo médio de vencimento dos títulos que compõe a sua carteira, como os dois ETFs 

hoje existentes tem carteiras com prazos longos, a alíquota é de 15% sobre os ganhos. E esta 

tributação será aplicável apenas no momento da venda das cotas do ETFs. 

 

Em comparação com os fundos de investimento em renda fixa, cujos ganhos estão sujeitos à 

tributação semestral através do mecanismo conhecido como come-cotas, há uma clara 

vantagem. Além de que os fundos são tributados em função do tempo de permanência do 

investimento, como os títulos governamentais, via Tesouro Direto. Nesses investimentos, a 

alíquota de IR é função do tempo de permanência no investimento, indo de 22,5% para 

aplicações até 6 meses, a 15% para as de mais de 2 anos. Como nos ETFs a alíquota é única 

de 15%, independente do tempo da aplicação, estabelece-se a vantagem tributária para este 

novo produto de ETFs de renda fixa. 

 

Nos ETFs de renda variável, a tributação funciona como num investimento em ações, com 

alíquota de 15% sobre os ganhos, aplicáveis no resgate das cotas. Mas há uma desvantagem 

referente às ações. No caso de movimentação de até R$ 20.000 por mês na operação de venda 

de ações, esta é isenta de IR; no caso dos ETFs, não. Em relação aos fundos de investimento 

em ações, que não têm essa vantagem em movimentações até R$ 20.000 por mês, a tributação 

dos ETFs é igual. 

 

É interessante ressaltar que os ETFs de renda variável já estão no mercado brasileiro há alguns 

anos, e sem grande expressão. Os de renda fixa surgiram há pouco. Nos primeiros, temos 

igualdade de condições tributárias em relação aos fundos de ações. Já para os de renda fixa, há 

uma vantagem clara dos ETFs. Mas é difícil concluir que a tributação é indutora de investimentos 

em ETFs no Brasil. E não há estudos, até o que as nossas pesquisas indicaram, sobre o assunto.  

Nos EUA, principal mercado dos ETFs, a tributação é um tanto complexa, levando a análises 

nem sempre coincidentes do efeito dos impostos sobre os ETFs. Poterba e Shoven (2002) 
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atestam que os investidores obtêm resultados similares tanto em ETFs como em fundos de 

investimentos. No seu estudo, eles compararam os resultados dos dois investimentos no período 

de 1994 a 2000 concluindo que os retornos são similares tanto numa base pré-impostos como 

pós impostos.  

 

Já Hodaszy (2017) mostra que os ETFs voltados para institucionais são mais eficientes do ponto 

de vista tributário que os fundos de investimentos, já que não precisam reconhecer nenhum 

ganho baseados na regra 852(b)(6) do regulamento do imposto de renda. Como investidores 

institucionais constituem uma larga fatia dos investidores norte-americanos, é possível supor que 

os impostos têm sim um efeito positivo no crescimento dos ETFs. Mas novamente, não há 

estudos que comprovem essa tese.  

 

Já no Canadá, outro país com um volume substancial de investimentos em ETFs, os impostos 

sobre esse tipo de investimento são ou iguais ou superiores aos dos fundos de investimentos. 

Também aqui estudos acadêmicos sobre tributação e ETFs não foram localizados, mas na 

revista eletrônica TSI Wealth Network discute o assunto no artigo de McKeough (2019). Nele fica 

claro que não há vantagens tributárias dos ETFs sobre fundos de investimentos no Canadá.  

 

E na Europa? Também a tributação é complexa e diferente entre os países, mas boa parte dos 

ETFs está sujeita a alíquotas elevadas, como 41%. Mas é interessante notar que os ETFs 

acabam se assemelhando a outros investimentos, incluindo aqui os fundos de investimentos e 

ações na tributação na maioria dos países. O relatório da PwC (2018) ilustra bem esta situação 

para os fundos de investimento, enquanto que o Reddan (2018) ilustra os aspectos referentes à 

tributação dos ETFs no velho continente. Novamente, não identificamos estudos acadêmicos 

relacionando a indústria de ETFs e o aspecto da tributação. A nossa conclusão é que não há 

evidências que indiquem uma relação direta entre tributação e crescimento da indústria de ETFs 

no mundo. Isso não significa que não há impacto da tributação, mas que não foi possível 

encontrar evidências desta relação.  
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Tipologia dos ETFs e a demanda 

 

É natural pensarmos em oferta e demanda como tópicos independentes numa economia, 

definidas por um nível de eficiência de Pareto. No entanto, quando há assimetria de informações, 

essa realidade pode ser alterada. Há inúmeros estudos, principalmente na área de saúde, 

indicando que os médicos podem induzir a demanda a partir da oferta de produtos.  

 

Peacock e Richardson (2007) analisam o caso da oferta determinando a demanda no caso de 

produtos e serviços médicos na Austrália. No estudo, eles analisam a relação entre oferta e 

demanda através da técnica de cross-section rebatendo críticas anteriores ao uso deste tipo de 

técnica. Eles concluem que o modelo de oferta determinando demanda explica muito bem o 

consumo de produtos e serviços médicos na Austrália.  

 

Podemos transferir esse modelo para o mercado de investimentos, onde também há uma grande 

assimetria de informações. O gerente do banco é o principal conselheiro dos investidores 

brasileiros, segundo pesquisa da Anbima (2018). Nela, vemos que em média 42% dos 

investidores entre 45 e 59 anos se baseia na informação do gerente para decidir seus 

investimentos. No grupo acima de 59 anos, esse percentual aumenta ainda mais, chegando a 

47%. No geral, o resultado indica que 41% dos brasileiros que investem, baseiam suas decisões 

na opinião do gerente. Que claro, sabe mais do que o investidor mas também tem interesses 

diversos dos dele.  

 

Isto posto, passamos ao próximo tópico desta seção que trata da oferta de ETFs no Brasil. A 

questão básica é: considerando que a oferta é determinante da demanda, será essa oferta 

grande e variada ou ela é concentrada em poucos produtos?  

 

Em um cenário global em que se pode observar uma oferta e uma variedade muito ampla de 

classes de ativos, regiões, setores e estilos de investimento para ETFs, é possível observar que 

no Brasil existem não apenas poucos ETFs listados, mas ainda que são essencialmente voltados 

para o mercado de renda variável. Os investidores brasileiros são fortemente concentrados em 

ativos de renda fixa. No entanto, este tipo de ETF ainda está para ser desenvolvido no País. Com 

base nessa perspectiva, foi desenvolvida uma análise dos diferentes tipos de ETFs existentes 
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no mundo, com uma breve descrição de cada um deles (Kennedy, 2019). No mundo, temos os 

seguintes tipos: 

1. ETFs de índices norte-americanos 

2. ETFs de índices de outros países que não os Estados Unidos 

3. ETFs de moedas 

4. ETFs de setores econômicos ou industriais 

5. ETFs de commodities 

6. ETFs de derivativos como futuros, termos e opções 

7. ETFs de estilo ou estratégia, como um ETFs que investe em grandes empresas (large 

caps) 

8. ETFs de títulos corporativos 

9. ETFs de títulos governamentais 

10. ETNs – Exchange Traded Notes – emitidos por bancos, lastreados em notas de crédito 

11. ETFs inversos – funcionam como uma venda a descoberto, sem a necessidade de 

margem, assim quando o mercado alvo cai, o resultado do ETF inverso é positivo 

12. ETFs alavancados – posicionam-se alavancados nos seus mercados alvo, atuando com 

riscos elevados 

13. ETFs ativos – atuam como fundos de investimentos ativos, mas com maior simplicidade 

e transparência principalmente no mercado norte americano onde a opacidade dos 

fundos de investimentos é grande 

14. ETFs de dividendos – mimetizam um índice com ações que pagam altos dividendos 

15. ETFs inovativos – atuam com técnicas voltadas para o aproveitamento de brechas 

tributárias e também com negociação de parâmetros como volatilidade. 

Essas 15 categorias podem ser expandidas quase que infinitamente, já que cada uma contêm 

um sem número de possibilidades. Constatamos que o mundo dos ETFs, ao menos fora do 

Brasil, é muito diversificado. O site https://etfdb.com/etfs/ ilustra bem essa diversificação, 

analisando ETFs por tema, país, região, etc. A constatação de diversidade só se amplia com a 

análise deste site.  

 

Também podemos aqui analisar o número de ETFs no mundo, que em julho de 2018 eram 7.430 

segundo dados da ETFGI, consultoria Global especializada em ETFs. Um número relevante 

principalmente se pensarmos nos volumes associados a eles.  Ainda, segundo a ETFGI hoje, 

temos quase USD 5.000 trilhões investidos em ETFs globalmente. Um número impressionante! 

https://etfdb.com/etfs/
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No Brasil, a indústria de ETFs é muito mais modesta. Temos hoje apenas 21 ETFs listados na 

B3. A tabela a seguir apresenta os ETFs, seu código de negociação e o volume negociado em 

25/02/2019.  

Tabela 5: ETFs no Brasil – volume negociado em 25/02/2019 

 

Fonte: B3 

O primeiro destaque é para a ausência dos dois ETFs de renda fixa, do Itaú e da Mirae, que eram 

as promessas do final de 2018 mas ainda não estão ativos. O segundo destaque é para os 

volumes. O ETF mais negociado em 25/02 apresentou um volume de R$ 3,4 milhões. O total dos 

ETFs listados negociou R$ 4 milhões. A título de comparação a B3 nesse mesmo dia negociou 

um volume próximo de R$ 4,5 bilhões. Então os ETFs negociaram 0,09% do volume da bolsa.  

 

E, finalmente, podemos observar que os tipos de ETFs oferecidos aos investidores brasileiros 

são poucos. 

 

 

 

Nome Código Vol.

1 Ishares Ibovespa BOVA11 3,40M

2 It Now Ibovespa Fundo De Indice BOVV11 387,57K

3 iShares BM&FBOVESPA Small Cap SMAL11 48,90K

4 Fundo de Invest Ishares SP 500 IVVB11 24,67K

5 XP MALLS FDO INV IMOB FII XPML11 22,47K

6 It Now IDIV DIVO11 14,31K

7 Malls Brasil Plural Fundo De Investimento Imobilia MALL11 13,47K

8 It Now PIBB IBrX-50 PIBB11 11,26K

9 It Now IFNC FIND11 8,99K

10 It Now IMAT MATB11 8,49K

11 Fundo de Investimento Imobiliario FII UBS BR Receb UBSR11 4,31K

12 BB SP Dividendos BBSD11 3,70K

13 It Now SP500 TRN SPXI11 3,09K

14 iShares IBrX Brasil BRAX11 0,76K

15 iShares Carbono Eficiente (ICO2) Brasil ECOO11 0,61K

16 Fdo Inv Imob VBI Logístico LVBI11 0,10K

17 CAIXA Ibovespa XBOV11 0,01K

18 Brazil Realty Fundo de Investimento Imobiliario FI BZLI11 0

19 It Now IGCT GOVE11 0

20 Votorantim Securities Master FII-FII VOTS11 0

21 It Now ISE ISUS11 0
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Temos: 

1. ETFs de índices locais (Ibovespa e IBRX) 

2. ETFs de estratégias como Sustentabilidade, Governança, Carbono Eficiente, Materiais 

Básicos, Bancos, Small Cap e dividendos. 

3. ETFs de fundos imobiliários 

Enfim, temos 21 ETFs sendo que a maioria é de baixa liquidez, com poucas alternativas para o 

investidor. A rigor só o BOVA 11 – Ishares Ibovespa apresenta uma liquidez minimamente 

aceitável, com seus R$ 3,4 milhões. Todos os demais trazem um risco muito grande de liquidez 

para o investidor, já que apresentam volumes ínfimos. 

 

E voltamos a questão inicial desta seção: considerando que a oferta é determinante da demanda, 

será essa oferta grande e variada ou ela é concentrada em poucos produtos? 

 

A princípio podemos considerar que há uma boa oferta de ETFs com os 21 listados na B3. E que 

a sua baixa liquidez esteja mais associada a outros fatores como baixo número de investidores, 

distribuição falha e outros.  
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Canais de distribuição dos ETFs 

Novamente, não encontramos estudos acadêmicos sobre canais de distribuição de ETFs 

utilizados no exterior ou no Brasil. Mas há muito material na imprensa especializada sobre o 

assunto, que mostram que os ETFs no mundo são vendidos por brokers, ou corretoras. Isto 

ocorre da mesma forma como no Brasil.  

 

A primeira comparação que fizemos foi em relação à facilidade de abertura de contas nas 

corretoras. Um dos entraves que poderíamos encontrar seria exatamente superar esta etapa. 

Afinal, o brasileiro é um adepto da poupança – 100 milhões de contas – não só porque se pode 

investir volumes muito pequenos, outros investimentos como fundos e ETFs também permitem 

isso, mas porque é um investimento extremamente simples. O site YUBB que analisa empresas 

de investimentos e seus produtos, fez um teste abrindo uma conta na XP, principal plataforma 

de investimento do país. Em pouco mais de 5 minutos a conta estava aprovada e aberta. E essa 

parece ser a regra em outras corretoras brasileiras: rapidez e simplicidade do processo.  

 

No exterior, também funciona dessa forma, as grandes corretoras como Charles Schwab e 

Vanguard são muito rápidas na abertura de novas contas. Mas, além disso, são muito eficientes 

no aconselhamento e oferecem produtos de muito baixo custo, uma das vantagens dos ETFs. O 

site Nerdwallet indicou as melhores corretoras americanas para ETFs para 2019, escolhendo as 

duas já citadas por essas características.  

 

No exterior, os ETFs são facilmente encontráveis nos sites das corretoras, em particular nos 

EUA, Canadá, UK e mesmo em países menores, como Portugal. No Brasil, buscamos as 

principais corretoras analisando a oferta de ETFs. Na Itaú Corretora, são apresentados 15 ETFs 

para o investidor. Na Bradesco Corretora, 13. Já no Banco do Brasil – maior banco do país – 

temos a oferta de apenas um ETF lançado recentemente pela BBDTVM, braço de asset 

management do banco. Já na Safra Corretora, do banco homônimo, não encontramos nenhuma 

oferta de ETFs. É importante lembrar que o Safra é um banco voltado para pessoas mais 

afluentes. Aí caminhamos para as plataformas de investimento, que são o veículo de 

investimentos que mais têm crescido no Brasil. A maior delas, que é também a maior da América 

Latina, é a XP Investimentos. Quando no seu site abrimos a aba de investimentos, a opção ETF 



 
 

28 
 

 
é inexistente. O interessante é que é sim possível comprar ETFs na XP, o difícil é encontrá-los. 

Mesmo no site YUBB, que lista os produtos oferecidos pelas corretoras, não encontramos 

nenhum ETF. Talvez isso seja um sinal da pouca importância dada pelos distribuidores a este 

produto. 

A imagem que fica dessa pesquisa nos principais sites é que os ETFs não têm destaque, ao 

contrário do que observamos no exterior onde eles são um dos primeiros produtos oferecidos 

aos investidores. No Brasil, aparentemente, ficam atrás de todos os outros produtos de renda 

fixa e renda variável.  

E retomando outro tópico desta pesquisa, em mercados com assimetria de informações, a oferta 

é determinante da demanda.  
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Conclusão 

Nossa pergunta original se referia ao questionamento de que os ETFs no Brasil foram lançados 

há pouco mais de dez anos, em 2008 e, diferentemente de outros países, não se desenvolveram, 

mantendo uma liquidez muito baixa. Buscando explicar esse comportamento, analisamos alguns 

aspectos deste mercado. Nesta seção, apresentamos em breves linhas as conclusões de cada 

um dos aspectos pesquisados. 

Eficiência do mercado 

Quando analisamos a questão de eficiência do mercado, ao comparar a previsibilidade de 

mercados de diversos países ao redor do mundo, não foi possível justificar o não-crescimento 

da indústria de ETFs no Brasil por conta deste aspecto. A teoria parte do pressuposto de que os 

retornos não são previsíveis e, consequentemente, estratégias que tentem “bater o mercado” 

não seriam bem-sucedidas. Desta forma, a verificação inicial da eficiência dos mercados em 

diversos países seria uma evidência a favor ou não do crescimento de ETFs nos países. Os 

resultados indicam que as diferenças de investimentos em ETFs não pode ser atribuída por 

eficiência informacional nos mercados, pois há evidências de anomalias em certo grau em todos 

os países investigados. E há discrepâncias enormes entre os volumes de investimento em ETFs 

entre eles. 

ETFs vs Fundos Ativos e Indexados 

Neste tópico, um outro aspecto que foi analisado foi se os fundos de gestão ativa eram capazes 

de gerar retornos anormais. Ao analisar os fundos de ações ativos (considerando que os ETFs 

aqui são apenas de renda variável, no momento) no mercado brasileiro, fomos verificar se estes 

fundos foram capazes de gerar alfas para o investidor. Os resultados indicam que, no período de 

2013 a 2015, os fundos não conseguiram gerar retornos anormais. Entretanto, nos anos mais 

recentes, de 2016 a 2018, estes fundos trouxeram, em média, ganhos acima do esperado em 

um investimento passivo como ETFs. Desta forma, poderia haver uma explicação em termos de 

preferência do investidor por produtos ativos de investimento, na expectativa de obter retornos 

anormais e assim, preterir os investimentos em ETFs. Complementarmente à análise feita com 

os fundos ativos, neste tópico restringimos a análise aos fundos passivos. Aqui a proposta foi 

observar se os fundos indexados do Índice Bovespa (dado que o ETF brasileiro de liquidez 

relevante é o BOVA11) eram capazes de gerar retornos superiores aos ETFs que seguem este 

índice: BOVA11, e os ETFs menores XBOV11 e o recente BOVV11. As análises evidenciaram 
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que os fundos apresentaram, em média, retornos menores em relação ao benchmark. Por outro 

lado, a maior volatilidade e o maior tracking error dos ETFs pode ser uma possível explicação 

para o pequeno interesse do investidor brasileiro por este produto. 

 

ETFs e o número de investidores em ações 

Não conseguimos dados objetivos sobre o número de investidores ativos nas principais bolsas 

do mundo, até pela dificuldade de definir o que é um investidor ativo. Então usamos como proxy 

o volume médio diário negociado. As conclusões são claras no sentido de que as bolsas mais 

ativas do mundo são as que negociam o maior volume de ETFs. A correlação entre as duas 

séries é de quase 90%. E a B3 ainda é uma bolsa relativamente pequena no mundo, ocupando 

a 14ª posição em volume negociado, lembrando que o Brasil é a nona economia do mundo. Além 

disso, a relação entre volume negociado nos ETFs e volume negociado na Bolsa na B3 é de 

20%, indicando a preferência dos investidores por outros produtos.  

Quando comparamos os poucos dados disponíveis sobre número de investidores, estimamos 

que no Brasil menos de 5% das famílias tem ações como investimento, contra 51% das famílias 

norte-americanas. Lembrando que o número 5% deve estar bastante superestimado. Falta muito 

ao Brasil para se tornar um país com um número grande de investidores em renda variável.  

 

Tributação dos produtos de investimento  

Levantamos os principais mecanismos de tributação sobre ETFs no mundo, comparando-os com 

alternativas de investimento. A nossa conclusão é que não há evidências que indiquem uma 

relação direta entre tributação e crescimento da indústria de ETFs no mundo. Isso não significa 

que não há impacto da tributação, mas que não encontramos essas evidências.  

 

A oferta de ETFs – sua tipologia 

Neste tópico destacamos uma questão interessante: a oferta como determinante da demanda. 

Analisando a variedade de ETFs no mundo, vemos que é muito grande. Listamos 15 grandes 

famílias de ETFs. No Brasil, apesar do pequeno número de produtos, eles abrangem pelo menos 

3 dessas famílias. Mas uma delas, a de estratégias, é razoavelmente abrangente, incluindo ao 

menos 7 grandes estratégias de investimento em renda variável. Esse não parece ser um 
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determinante do crescimento dos ETFs no Brasil. A princípio, podemos considerar que há uma 

boa oferta de ETFs com os 21 listados na B3. E que a sua baixa liquidez esteja mais associada 

a outros fatores como baixo número de investidores, distribuição falha e outros.  

 

Os canais de distribuição dos ETFs 

Aqui temos uma das conclusões mais interessantes do estudo: os ETFs não são vendidos. Isto 

é, não há uma oferta destacada desses produtos nas corretoras. Elas são muito rápidas na 

abertura de contas e nas negociações, excluindo um aspecto que poderia ser um entrave ao 

crescimento dos ETFs: um mecanismo complicado para investir. Mas isto não é verdade, pois é 

relativamente simples investir nos ETFs. Mas o problema é que eles não estão disponíveis ou 

facilmente acessíveis nos sites das principais corretoras e plataformas. Aliás, na XPI, principal 

plataforma de investimentos no país, nem foi possível encontrá-los navegando diretamente nela. 

O Banco do Brasil, maior banco do país, só oferece um ETF, e mesmo assim na seção de fundos 

de investimentos. A imagem que fica dessa pesquisa nos principais sites é que os ETFs não têm 

destaque, ao contrário do que observamos no exterior onde eles são um dos primeiros produtos 

oferecidos aos investidores. No Brasil, aparentemente, ficam atrás de todos os outros produtos 

de renda fixa e renda variável. E, retomando outro tópico desta pesquisa, em mercados com 

assimetria de informações, a oferta é determinante da demanda.  

 

Comentários e conclusões gerais 

Depois da análise dos diversos tópicos listados na questão de pesquisa, nossa conclusão é que 

os ETFs enfrentam dois problemas básicos para se desenvolverem. O primeiro é a falta de 

investidores, o segundo é a venda dos produtos que é muito deficiente. Os bancos e corretoras 

dedicam um esforço mínimo, se é que dedicam algum, à venda desses produtos. Talvez pela 

baixa remuneração que eles oferecem, ou por outro motivo.  

Um outro ponto que merece destaque foi um comentário feito durante uma das conversas que 

os pesquisadores desenvolveram com profissionais do mercado. Um deles comentou que o 

crescimento vertiginoso dos ETFs nos EUA e Canadá se deu por influência da figura de 

Conselheiros de Investimentos. Eles são numerosos lá, e sofreram pressão dos seus clientes 

para redução dos custos de manutenção dos investimentos. A saída natural foi migrar de fundos 

de investimento, com custo mais alto, para ETFs, de custo mais baixo. Não temos como 
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comprovar esse evento, mas nos pareceu interessante, e pouco reproduzível no Brasil. Aqui a 

atuação e impacto dos Conselheiros de Investimentos são mínimos.  

Há uma perspectiva interessante em relação ao ETF de renda fixa a ser lançado pelo Banco Itaú 

nos próximos meses. Mas seu sucesso também vai depender muito do desenvolvimento de 

processos de venda adequados. Já que é quase impossível aumentarmos o número de 

investidores em bolsa de forma rápida, resta à indústria de ETFs vender seus produtos aos 

investidores já atuantes.  

E, finalmente, o último ponto se refere à quase total inexistência de estudos acadêmicos sobre o 

tema. E sobre temas correlatos que efetivamente tenham impacto sobre o comportamento e 

desempenho do investidor.  

Como pesquisas futuras relevantes para a indústria de ETFs no Brasil acreditamos que é 

possível desenvolver mais a questão do processo de vendas. E também o impacto do ETF de 

Renda Fixa no comportamento dos investidores.  
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