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"Pode ser que
o governo
aumente um
pouco a taxa
de juros, mas
só diante de
uma crise mais
pesada"

investidor brasileiro vem mudando
paulatinamente sua posição para pro-
dutos que oferecem risco menor diante

do agravamento da crise americana do cré-
dito imobiliário. E certo que a crise, por sor-
te, não desembarcou no País e os economis-
tas são divergentes quanto aos seus efeitos,
mas o fato é que nos primeiros dois meses
deste ano o investidor colocou as barbas de
molho. Ficou clara a migração de aplicado-
res que elegeram os fundos como forma de
poupança diante da volatilidade dos merca-
dos. No ano passado, os fundos da categoria
referenciado Dl fecharam com resgates no
total de R$ 16, 33 bilhões. Os próprios fun-
dos de renda fixa terminaram o ano com
saídas de investidores no valor de quase R$
7,5 bilhões. Somando-se as duas categorias
são quase R$ 24 bilhões de saída, segundo

dados da Anbid (Associação de Bancos de
Investimento). Neste ano está havendo uma
inversão. Até o final de fevereiro, os fundos
referenciado Dl já acumulavam captação de
R$ 9,9 bilhões, os de curto prazo conquista-
ram R$ 8,4 bilhões, enquanto os de renda
fixa captaram quase R$ 3 bilhões, num to-
tal de R$ 21,3 bilhões. Em contrapartida, os
multimercados - as grandes vedetes do ano
passado, com captação líquida de R$ 26,8 bi-
lhões - perderam mais de R$ 9,3 bilhões en-
tre janeiro e fevereiro. Os fundos de ações,
que fecharam 2007 com captação líquida de
R$ 18,3 bilhões - a segunda colocação entre
os tipos acompanhados pela Anbib - já so-
mam resgates de mais de R$ 500 milhões no
primeiro bimestre deste ano.

Os fundos multimercados tiveram uma
retração na captação este ano. Aliás, tive-
ram captação negativa, constata José Luiz
Rosemberis Cunha, superintendente de
gestão de fundos de investimento, da Caixa
Econômica Federal, instituição que admi-
nistra cerca de R$ 66 bilhões, R$ 53 bilhões
em fundos de renda fixa e R$ 13 bilhões em
renda variável. "Ocupamos uma participa-
ção de aproximadamente 6% no ranking
da Anbid, no qual somos o quarto coloca-
do, posição significativa porque a Caixa
cresce com a captação", avalia. Ele diz ob-
servar que muitos clientes migraram, tro-
cando fundos multimercados por renda
fixa. Para o executivo da Caixa, a migração
é um fenômeno que não se restringe aos
seus fundos, mas a toda a indústria. "Os
cotistas têrm migrado devido justamente à
alta volatilidade, fazendo aportes em renda
fixa e variável."
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CONSOLIDAÇÃO - De qualquer forma, os
fundos de investimentos já se consolidaram
como uma das opções preferidas do brasileiro
para guardar dinheiro. O patrimônio líquido
dos quase 8 mil fundos em funcionamento no
País chega a R$ 1,16 trilhão, com a participa-
ção de 10,9 milhões de cotistas - mais que a
população da cidade de São Paulo. E a décima
indústria do mundo, à frente de países como
Canadá, Japão e Espanha.

"Nós apresentamos crescimento muito forte
nos últimos r 2 meses. O mercado teve captação
líquida de praticamente R$ 42 bilhões", calcula
Marcelo Giufrida, vice-presidente da Anbid, que
vê volatilidade pela frente. Ele defende o setor e
diz que o desempenho do mercado brasileiro não
está em movimento negativo, em razão da per-
cepção geral de que a turbulência está mais con-
centrada nos Estados Unidos. Analisando as mo-
vimentações de meados do ano passado até agora,
Giufrida diz que o índice Bovespa estava em pra-
ticamente 58 mil pontos e hoje está na casa dos
62 mil pontos. "No mesmo período, o índice Dow
Jones, da bolsa norte-americana, estava em 14 mil
pontos e hoje está em 12 mil pontos", lembra o
executivo, tentando afastar qualquer suspeita de
contaminação abaixo da linha do Equador.

"Por conta da crise no mercado imobili-
ário americano e europeu nos últimos oito
meses, passamos por urn momento de maior
volatilidade", analisa Marcelo Mello, vice-
presidente da SulAmérica Investimentos,
uma das maiores gestoras independentes de
fundos, com patrimônio superior a R$ r 3 bi-
lhões, entre volume administrado e investi-
do. "E uma instabilidade com relação ao futu-
ro da economia norte-americana, em relação
aos impactos que toda essa crise imobiliária
pode trazer para a economia global", expli-
ca. Segundo Mello, o mercado está nervoso
diante da possibilidade de menor crescimen-
to mundial, de recessão nos Estados Unidos,
com a Europa sendo afetada pela volatilida-
de. "Isso ocorre diante da expectativa de que
o mundo cresça menos, as empresas tenham
menor crescimento, os ativos se depreciem e
sofram com esse momento."

Toda a discussão gira em torno da possibili-
dade de os Estados Unidos passarem ou não por
uma recessão. O Fed (Federal Reserve, o Banco
Central americano) já vem tomando suas me-
didas para acalmar os ânimos do mercado. Já
anunciou uma linha de crédito de US$ 100 bi-
lhões para oferecer socorro aos bancos afetados
pela crise do chamado subprime. Pouco depois,
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elevou essa linha de redesconto para US$ 200
bilhões. E, em meados de março, anunciou uma
operação de salvamento do Bear Stearns, o quin-
to maior banco de investimento dos EUA, por
meio de um empréstimo tomado pelo JP Mor-
gan Chase. Menos de 48 horas depois, em uma
nova manobra, o JP comprou o Bear, pagando
apenas US$ 2 por ação. A atitude do organismo
responsável pelos traços da política econômica
norte-americana por um lado acalmou os âni-
mos, mostrando que os executivos do Fed estão
atentos. Por outro, espalhou mais incertezas de-
vido à gravidade das decisões tomadas.

Para o vice-presidente da SulAmérica, não há
cenário de ruptura, já que os países emergentes
têm exibido um contraponto aos americanos,
em razão do crescimento sustentável - como
da China, índia e Rússia, demandando muita
matéria-prima. "Nosso cenário-base é o mundo
crescendo menos, o mercado permanecendo vo-
látil pelo menos nos próximos seis meses. Mas
no médio e longo prazos, o cenário continua
positivo. E muito difícil determinar quando esse
movimento de volatilidade irá cessar", analisa.

O principal conselho de Mello, ao investidor
é que ele mantenha a calma, analise o portfólio
e avalie se está preparado para suportar a vo-
latilidade, a fim de não tomar decisões precipi-
tadas. Entretanto, considerados os fundamen-
tos macroeconômicos da economia brasileira,
conforme o executivo, o investidor que estiver
em produtos de moderados a mais agressivos
- "que tiver estômago" - deve obter retornos
satisfatórios no médio e longo prazos.

Quando o gestor faz suas apostas, acompa-
nha e considera as expectativas de mercado.
ffigE as expectativas para as taxas de juros,
por exemplo, são um pouco mais negativas
do que a realidade que estamos vivendo hoje.
Quer dizer: o mercado está projetando alguns
aumentos da taxa Selic para 2008. "Então exis-
tem oportunidades. Se esse cenário fizer sen-
tido para o gestor, olhando os prêmios que as
taxas futuras apresentam nos contratos nego-
ciados na BM&F, ele pode estar aproveitando
esses prêmios", explica Marcelo Mello.

A questão da elevação da taxa básica de juros
pelo governo como forma de atrair investidores,
principalmente externos, não sai da cabeça dos
envolvidos na administração de fundos. Roy
Martelanc, professor de Finanças da FEA (Fun-
dação Instituto de Economia e Administração),
da USP, não vê a possibilidade de grandes sobres-
saltos na economia e muito menos a iminência
de uma catástrofe. "Pode ser que o governo au-
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MARCELO mente um pouco a taxa de juros, mas só diante
MELLO: "É de uma crise mais pesada. E faria isso diante da
muito difícil sensação de entrada de dólares", analisa. "Boa
determinar parte do jogo é de expectativas: a expectativa de
quando esse futuro otimista torna o futuro melhor", ensina o
movimento de professor. Para os fundos de investimento, essa
volatilidade vai volatilidade se apresenta como teste de compe-

cessar" tência para os gestores, "principalmente para os
que têm flexibilidade na carteira."
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