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Bernstein, de 90 anos, é um dos principais estudiosos da ques-
tão do risco em todo o mundo. Autor de diversos livros sobre

investimentos, ganhou maior visibilidade no fim dos anos 90, quando
as crises financeiras internacionais passaram a pipocar por aí, com a
publicação de Desafio aos Deuses: a Fascinante História do Risco (Ed.
Campus). Nesta entrevista, Bernstein se diz "horrorizado" com as per-
das bilionárias sofridas pelos grandes bancos internacionais, em decor-
rência da crise no mercado imobiliário americano. Segundo ele, foi a
ganância que levou os bancos a assumir riscos exagerados em suas

operações com hipotecas. "É
inacreditável que pessoas com alto
grau de sofisticação, de conhecimento
e de experiência tenham agido como
um bando de amadores", afirma.

ÉPOCA - No mundo das finanças,
fala-se muito sobre risco hoje.
O que, na verdade, é risco?
Peter Bernstein - Risco é a tomada de
decisão em condições de incerteza.
Nunca sabemos o que o futuro nos
reserva. Qualquer coisa pode acontecer.
Risco não significa possibilidade de
perda. Significa incerteza e, portanto,
a possibilidade de haver perda ou
ganho. Em qualquer situação, há
inúmeras possibilidades. Provavelmente,
muito mais do que identificamos ou
imaginamos que possa ocorrer.

ÉPOCA - Levando isso em conta, o senhor
acredita que, hoje, em razão da crise no
mercado imobiliário americano, corremos
maior risco que no passado?
Bernstein - Não acredito que isso seja
mais importante hoje que em qualquer
outra época. Nos últimos seis ou sete
anos, as pessoas se convenceram - e acho

que elas estavam certas - de que estáva-
mos vivendo numa era de riscos bem
menores que antes. A inflação estava bai-
xa, o progresso tecnológico era acelerado
e a economia se globalizava rapidamen-
te. Países como o Brasil se abriram e
muitas coisas interessantes aconteceram.
A economia mundial estava realmente
maravilhosa. O problema é que, aí, cada
indivíduo, de forma inocente e inde-
pendente, passou a acreditar que nada
poderia dar errado e que era possível as-
sumir riscos mais altos que num cenário
mais turbulento. Mas, se todo mundo
se convence de que o cenário é de baixo
risco e que pode assumir mais riscos,
o cenário deixa de ser de baixo risco.
O resultado é que todos são afetados
quando alguma coisa efetivamente dá
errado, como aconteceu agora.

ÉPOCA - Numa escala de risco
de O a 10, em que nível o senhor acha
que estamos hoje?
Bernstein - Como disse há pouco, risco
significa que qualquer coisa pode acon-
tecer e que nós não sabemos, do leque
de possibilidades, qual vai vingar. Dessa
forma, não sei se estamos no nível 10.

Mas, certamente, estamos bem acima
do 5. Até onde eu sei, com base em mi-
nha experiência e na história do mer-
cado financeiro, estamos vivendo algo
novo. Não passamos antes por uma
situação em que o mercado de crédito
se estilhaçou. A falta de confiança, a
falta de transparência se espalharam.
Ninguém sabe como isso vai terminar.
A incerteza é muito grande. O cenário
está muito arriscado. Os bancos estão
tentando colocar a casa em ordem.
Quanto tempo isso vai levar e quando
os bancos americanos vão emprestar
dinheiro de novo é difícil dizer.

ÉPOCA - A alta recente do preço
do ouro é uma reação ao risco, sinal
de que as pessoas estão procurando
investimentos mais seguros?
Bernstein - Em sentido geral, sim. Mas a
alta do preço do ouro está mais ligada às
cotações do dólar e do petróleo. Ambos
estão enviando sinais de perigo (dólar
em queda e petróleo em alta). Por três ou
quatro anos, tenho dito que cenários ex-
tremos tinham se tornado mais possíveis
que no passado, por causa do mergulho
do dólar. E, portanto, é natural que as
pessoas busquem uma proteção para
seu patrimônio. Eu odeio a idéia de ver
o ouro como investimento. Não acredito
que é dinheiro, mas acho que pode servir
como proteção, em cenários extremos
- e acho que é isso que está acontecendo
hoje. É um sinal de como as pessoas do
mundo todo estão assustadas.

ÉPOCA - Há outra forma de o investidor
comum reduzir riscos hoje? A diversifica-
ção é uma boa solução?
Bernstein - Sempre é preciso diversificar.
A gestão de risco começa - e talvez ter-
mine - com a diversificação. Se você está
confortável com tudo o que tem, é por-
que seu portfolio não está, de fato, di-
versificado. A maior probabilidade é que
suas aplicações tenham um alto grau de
correlação, muitos pontos em comum.
Para realmente diversificar seu portfolio,
você tem de se forçar a investir em coisas
nas quais não desejaria. Hoje, minha
principal filosofia de investimento é
garantir minha sobrevivência. Não estou
tentando quebrar a banca. Não sou mais
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um garoto de 20,25 anos. Quando você
se torna uma pessoa madura, não deve
tentar quebrar a banca. Deve procurar
garantir sua sobrevivência.

ÉPOCA - Talvez os bancos internacionais
atingidos pela crise, alguns deles centená-
rios, devessem ter levado isso em conta...
Bernstein - Sem dúvida. Estou horrori-
zado com a gestão desses bancos. Eles
não poderiam ser pegos de forma tão
intensa quanto foram pela crise, O Citi-
bank, em especial, tinha o ex-secreíário
do Tesouro americano Robert Rubín
como comandante do comitê executi-
vo de seu conselho de administração.
E ele, mais que ninguém, deveria ter
entendido o que estava acontecendo,

aonde aquilo iria nos levar. Ele deveria
ter gritado nas reuniões do conse-
lho: "Pelo amor de deus, o que vocês
estão fazendo aqui?". Alguém me disse
que talvez ele tenha gritado. Só que
ninguém quis ouvi-lo. É inacreditável
que pessoas com esse grau de sofistica-
ção, de conhecimento e de experiência
tenham ficado paradas e agido como
um bando de amadores. Ganância,
ganância, ganância...

ÉPOCA - Em seu mais recente livro, sobre
o mercado de capitais, o senhor mostra
como uma geração brilhante de acadêmi-
cos nos ajudou a compreender melhor o
funcionamento dos mercados. Mas, nos
últimos anos, alguns teóricos, inclusive

ganhadores do Prêmio Nobel de
Economia, se deram mal ao testar suas
teorias na prática. O estudo da psicologia
não é mais importante que as fórmulas
para decifrar os mercados?
Bernstein - Eu não teria escrito dois
livros sobre controle do risco se achasse
que a psicologia é muito importante.
Não poderíamos entender a natu-
reza dos mercados tão bem quanto
entendemos sem essa teoria toda. Ê
algo abstrato. Mas você tem de partir
de algum lugar. Tem de poder dizer o
que aconteceria se todo mundo agisse
racionalmente. Não podemos entender
as irracionalidades se não tivermos um
modelo de racionalidade. Ficaríamos
loucos. Mas essa é uma questão compli-
cada. Tenho pensado muito sobre ela.

ÉPOCA - Que conselho o senhor
daria hoje aos investidores que estão
assustados com a crise?
Bernstein - (Longo silêncio.) Eu hesitei
em responder porque a resposta
simples seria dizer "procure abrigo".
Mas, quando coisas assim acontecem,
surgem oportunidades. Alguns tipos
de investimento perderam muito
de seu valor. Por isso, talvez seja o caso
de se desfazer das aplicações em
ouro e títulos do Tesouro americano.
Não venderia tudo. Continuaria a ser
tão diversificado quanto possível.

Text Box
Fonte: Época, n. 516, p. 58-59, 7 abr. 2008.




