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Enquanto nos Estados Unidos os investimentos em fundos mútuos alcançam valores próximos 
de 70% do Produto Interno Bruto (PIB), na maioria dos países da América Latina essa cifra 
não passa de 10%. Com a honrosa exceção do Brasil, (52%), cujos investimentos estão 
voltados para o mercado doméstico, a indústria é pouco profunda e também pouco 
diversificada. 
 
Mas esses mesmos dados indicam que esse mercado tem muito a crescer na região. E as 
administradoras de carteira sabem disso. Por isso, estão lutando contra o costume latino-
americano de guardar dinheiro debaixo do colchão ou não se arriscar mais além das taxas 
baixas mas seguras de retorno. A meta é, primeiro, aumentar o interesse das pessoas pela 
poupança. E, segundo, fazer o público conhecer as vantagens dos fundos e a infinidade de 
alternativas que o mercado cria todos os anos. 
 
Esse esforço já está sendo feito. Não é à toa que o crescimento dessa indústria é explosivo. 
Entre 2003 e 2006, o patrimônio de fundos administrados cresceu 102% no Brasil, 67% no 
México, 155% no Chile e 317% na Argentina. Mas não se confunda com esses números: ainda 
falta muito para que a indústria chegue ao topo. Enquanto as economias continuarem 
crescendo e, com elas, a renda per capita dos latino-americanos, mais dinheiro destinarão à 
poupança. Por isso, as administradoras estão se esforçando para oferecer cada vez mais 
produtos e mais sofisticados. 
 
O Brasil já está no caminho da diversificação. Ainda que seja o país com a maior indústria de 
fundos mútuos na região, com patrimônio total de US$ 420 bilhões, tudo está colocado em 
papéis internos e mais de 90% está em renda fixa, devido às altas taxas de juros internas. 
Além disso, cerca de 70% dos investimentos estão concentrados em títulos do governo. 
 
Abertura brasileira 
A abertura ao exterior será um fator-chave. No próximo ano, o Brasil permitirá que os fundos 
multimercado (que misturam renda fixa e variável) invistam até 10% de sua carteira em 
outros países; atualmente, estão obrigados a colocar todos seus ovos na cesta local. Com isso, 
as administradoras poderão oferecer a seus clientes uma gama mais atraente. “E já estão se 
preparando para isso”, diz Ricardo Mizukawa, diretor de produto do Bradesco Asset 
Management, em São Paulo. “Os gestores têm que conseguir que os investidores se sintam 
mais cômodos em ativos de maior risco.” 
 
Com um patrimônio que chega a apenas 6% do PIB, o México é um dos países da região com 
maior potencial de crescimento. No final de 2001, começou a reger a lei de sociedades de 
investimento que reforça a figura dos gestores e, entre outras coisas, permite investir no 
exterior. Hoje, quase 10% do patrimônio administrado está em valores estrangeiros. “Mesmo 
que ainda não seja relevante, essa opção tem crescido de forma importante, e continuará 
crescendo”, diz José López de Cárdenas, da Asociación Mexicana de Fondos Mutuos, na Cidade 
do México. 
 
A aposta das sociedades administradoras é captar um público mais amplo com portfólios 
diversificados, incluindo renda variável e cotas no exterior. “O investimento médio no México é 
de US$ 40 mil por contrato, e os administradores estão focando em clientes que investem US$ 
10 mil ou US$ 15 mil”, diz López. 
 
Isso implica convencer os investidores individuais de que as ações são uma boa alternativa. 
Segundo López, as crises financeiras tornaram os mexicanos avessos ao risco, e por isso hoje 
86% do patrimônio está concentrado em títulos de renda fixa. Além disso, com a força do peso 
eles têm preferido papéis domésticos. “Nos últimos 12 anos, a moeda local oscilou muito 
pouco”, diz. Mas o recente sucesso da bolsa está servindo como estímulo: “Enquanto a renda 
fixa rendeu 5% no último ano, a bolsa alcançou 20%”, diz López. 
 



Mesmo ainda com pouca penetração, o Chile talvez seja o país onde a indústria esteja mais 
avançada em termos de oferta e sofisticação. O precoce desenvolvimento da poupança 
obrigatória dos fundos de pensão, o aumento da receita per capita durante os últimos anos e a 
solidez de seu setor financeiro são fatores que explicam essa diferença. 
 
Assim, aos já conhecidos fundos estruturados, que garantem um piso de rentabilidade para um 
período determinado, somam-se fundos que oferecem uma renda associada a um índice 
internacional de ações, por exemplo, os fundos Value at Risk, que garantem certo grau de 
volatilidade. “O Chile é um mercado de prova de muitos serviços financeiros porque grande 
parte dos administradores de ativos da América Latina está no país”, diz Cristián Fuenzalida, 
diretor de fundos da FitchRatings, em Santiago. 
 
Talvez a Argentina seja o mais claro exemplo de crescimento em fundos mútuos. Ainda que 
grande parte desse aumento se deva ao minguado mercado financeiro pós-crise, os Fondos 
Comunes de Inversión crescem mais que as alternativas como depósitos a prazo. “A indústria 
gira em torno a 3% do PIB. Está subdesenvolvida e isso tem a ver com a desconfiança”, diz 
Ricardo Daud, gerente-geral do Santander Investment em Buenos Aires. 
 
Por isso a aposta em que as pessoas ganhem cada vez mais terreno como clientes. “Em 2001, 
80% dos fundos estavam concentrados em investidores particulares e 20% em institucionais. 
Hoje, depois da crise, as cifras estão invertidas, o que implica que há campo, e deveremos 
esperar que a confiança volte e os investidores de varejo cresçam.” 
 
Daud espera que haja uma maior sofisticação na oferta. Entretanto, na Argentina a renda 
variável se concentra em cerca de 50% do patrimônio, e existem fundos que investem em 
outros países da América Latina, na Ásia e em mercados emergentes.  
 
Para Juan Francisco Martínez, sócio da Ernst & Young em Santiago, todos os mercados estão 
se movendo na direção de produtos mais sofisticados.” Ainda que hoje os fundos mútuos  
cheguem a somente um segmento da população, acredito que o desafio está em alcançar cada 
vez mais gente”, diz. Alternativas para uma maior oferta? “Na região ainda não há fundos 
mútuos em derivativos, swaps, opções, etc.”, diz. Isso, unido a uma maior transparência e 
qualidade da informação ao público, no futuro será chave para o crescimento da indústria. 
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