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Enquanto os pequenos investidores de países ricos, nervosos, abandonam os mercados 
emergentes, muitos gestores de recursos profissionais estão mergulhando mais fundo neles. 
 
Cada vez mais preocupados com a perspectiva de uma recessão nos Estados Unidos e seu 
impacto em mercados em desenvolvimento da Ásia, Leste Europeu e América Latina, muitos 
investidores pessoa física se desfizeram das ações de mercados emergentes em favor de 
aplicações mais conservadoras, como títulos do Tesouro americano.  
 
Na semana encerrada em 23 de janeiro, os investidores retiraram um recorde de US$ 10,7 bilhões 
dos fundos de ações de mercados emergentes, de acordo com a firma de acompanhamento de 
dados Emerging Portfolio Fund Research Inc., ou EPFR. Este ano, até 27 de fevereiro, os 
investidores retiraram US$ 14,3 bilhões desses fundos, afirma ela. 
 
Muitos mercados emergentes caíram ontem, com as bolsas de países como China, Índia e Coréia 
do Sul em baixa em resposta à forte pressão vendedora nos EUA na sexta-feira. A alta de 1,6% 
na Bolsa de São Paulo foi uma exceção. Até 29 de fevereiro, o Índice MSCI de Mercados 
Emergentes acumula queda de 6,3% em dólares, ante um declínio de 8,1% no Índice MSCI EAFE 
de ações de mercados desenvolvidos. Tradicionalmente, os mercados emergentes são afetados 
por tropeços na economia americana. 
 
Mas muitos investidores profissionais estão ficando mais otimistas com os mercados emergentes, 
apostando que eles servirão de refúgio para os problemas no mundo industrializado. Os fundos 
globais de ações tinham em média uma alocação de 9% para mercados emergentes no fim de 
janeiro, segundo a EPFR, ante 5,8% no fim de maio. 
 
Nas últimas semanas, a ING Investment Management do banco holandês ING Groep NV, 
aumentou de 8% para 14% suas alocações para mercados emergentes em carteiras 
internacionais de ações com grande valor de mercado, diz Martin Jansen, um administrador de 
carteira da ING. A Citi Global Wealth Management do americano Citigroup Inc. também aumentou 
em janeiro sua alocação recomendada para ações de mercados emergentes. 
 
Para os investidores que perderam os retornos turbinados dos mercados emergentes nos últimos 
anos, "este é um bom momento para entrar", diz Alec Young, estrategista de ações internacionais 
da S&P Equity Research. 
 
Administradores de recursos e estrategistas não vêem os mercados emergentes como um bloco 
monolítico que acompanha os passos dos mercados desenvolvidos. Em vez disso, eles se focam 
em países menos atrelados a ocorrências nos mercados desenvolvidos, ao mesmo tempo em que 
são mais cautelosos com os bastante ligados aos EUA. Enquanto os gestores de recursos 
acreditam que o México seria duramente atingido por um desaquecimento americano, por 
exemplo, eles esperam que outras economias emergentes continuem a prosperar. Eles dizem que 
estão aumentando os investimentos em países que devem se beneficiar da alta nas commodities. 
 
Administradores de recursos que buscam mercados capazes de subir quando os EUA murcham 
dizem estar encontrando boas oportunidades na Ásia - e particularmente na China. Mark Mobius, 
gestor de mercados emergentes da Franklin Templeton Investments, diz que cerca de metade de 
seus investimentos em países em desenvolvimento está na Ásia, sendo a China o foco principal. 
 
Embora a China exporte boa parte de seus produtos para os EUA, o país também tem uma classe 
média em expansão e cerca de US$ 1,5 trilhão em reservas internacionais. "Seus planos de 
investimento não serão afetados, e seus planos de consumo não serão afetados, pelo que 
acontece nos EUA", diz Jansen, do ING. 



 
Os administradores de recursos também estão otimistas com os mercados "novíssimos" - países 
como Vietnã, Nigéria, Emirados Árabes Unidos e Casaquistão, que normalmente não eram 
incluídos nos fundos e índices de mercados emergentes. Muitos desses oferecem ações cuja 
cotação é atraente diante da lucratividade das empresas, em parte porque ainda são 
relativamente virgens e menos ligados aos países ricos do que os tradicionais mercados 
emergentes, dizem os gestores. Esses novíssimos mercados subiram cerca de 3% este ano, 
segundo a MSCI. 
 
Mobius, da Franklin Templeton, diz que está comprando ações em países como Paquistão, Dubai e 
Omã, atraído pelas pechinchas. Ele começou a comprar ações de mercados novíssimos para o 
fundo Templeton Emerging Markets Small Cap há cerca de um ano e agora dedica a essas 
aplicações um terço do patrimônio do fundo. Até mesmo o Templeton Developing Markets Trust 
provou um pouco desses mercados nos últimos meses.  
 
Mais fundos dedicados a esses novos mercados têm surgido. Em setembro, a T. Rowe Price Group 
Inc. lançou o T. Rowe Price Africa & Middle East, que investe em mercados como Emirados 
Árabes, Catar, Omã e Nigéria. A Franklin Templeton lançou o fundo Templeton Frontier Markets 
Equity na Coréia do Sul no mês passado, e Mobius diz ter esperança de tornar o fundo disponível 
nos EUA. 
 
O país mais vulnerável a um desaquecimento da economia americana, dizem os administradores, 
pode ser o México, que depende muito da demanda americana para suas exportações. Mas isso 
não significa que os investidores devem abandonar a região inteira. "Os mercados que são 
alimentados pela cotação do petróleo e de outras commodities resistirão melhor à crise nos EUA", 
diz Mark Zandi, economista-chefe do site Moody's Economy.com. 
 
O boom das commodities deve impulsionar vários países latino-americanos, e essas cotações 
devem continuar altas, em parte por causa da continuidade da forte demanda dos mercados 
emergentes, diz Young, da S&P. George Hoguet, administrador sênior de portfólio e estrategista 
de investimento global da State Street Global Advisors, da State Street Corp., prefere o Brasil, 
bem como o Peru, que tem se beneficiado da alta do cobre. 
 
Mas os investidores devem lembrar que os fundos mútuos de América Latina são geralmente 
dominados por apenas dois países - Brasil e México, diz Bill Rocco, analista sênior de fundos da 
firma de análise de investimentos Morningstar Inc. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 mar. 2008, Empresas, p. B9. 


