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Foi cm novembro de 2001 que o economista Jim 0'Neill, do Goldman Sachs, criou o termo hoje 
usado para descrever os mercados em crescimento acelerado de Brasil, Rússia, índia e China, 
no relatório "Building Better Global Economic Brics". Ele afirmava que essas quatro economias 
poderiam estar sendo responsáveis, até o fim da década, por 10% do PIB mundial. 
 
Em seis anos, o banco de investimento mudou drasticamente suas previsões. Em novembro, o 
Goldman previu que a economia da China vai superar a americana até 2027, a índia vai 
alcançar os EUA até 2050 e as quatro nações, enquanto grupo, vão superar todos )s países do 
G-7 em2032. 
 
Portanto, apesar de toda a discussão recente sobre a "separação" dos mercados dos Bric do 
Ocidente e seu posterior "reagrupamen-:o" mo aperto de crédito, essas são oportunidades de 
crescimento de capital de longo prazo que os gestores de fundos e seus clientes i podem mais 
ignorar. 
 
Á história de crescimento dos Bric já está se desenrolando em todo o planeta. Ano passado, o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) calculou que os Bric e os mercados emergentes que eles 
estilo ajudando a alimentar, responderam por 30% da economia mundial e 47% de todo o 
crescimento global com a China respondendo pela maior participarão e o Brasil, a Rússia e a 
índia; não muito atrás. 
 
Mas não são apenas as commodities e a produção industrial de; baixo custo que estão 
conduzindo o crescimento. Segundo a Reuters, a índia e as economias emergentes da Ásia são 
o lar hoje de quase 26% do mercado global de; serviços de tecnologia da informação, e essa 
parcela está crescendo a um ritmo anual mais acelerado que os serviços de tecnologia da 
informação nos mercados desenvolvidos. 
 
Esse crescimento está sendo alimentado pelas demandas internacional e doméstica. Os Bric 
ajudaram a elevar a participação dos mercados emergentes nas exportações globais de 20% 
em ti 970 para 42% em 2006, segundo a Professional Wealth Management. Ao mesmo tempo, 
os luxos de capital para os Bric e mercados emergentes alcançaram níveis recordes, com o 
Institute of International Finance [ IIF) informando que os investimentos estrangeiros diretos 
cresceram mais de 50%, de US$ 167,4 bilhões em 2006, para US$ 255,6 bilhões em 2007. 
 
De fato, desde que os Bric apareceram pela primeira vez no léxico do gerenciamento de 
fortunas, os fluxos de investimentos vêm alimentando seus mercados de ações. Entre 
novembro de 2001 e 2007, o mercado de ações brasileiro subiu 369%, o da índia avançou 
499%, o da Rússia 630% e o da China 201%, levando-se em conta o mercado para as ações 
Classe A, ou 817% com base no índice Hang Seng China Enterprises. 
 
Em função desses mercados de ações vigorosos, não surpreende o fato dos Bric terem sido 
responsáveis por 39% do volume mundial de ofertas públicas iniciais de ações no ano passado, 
em comparação a 32% em 2006. 
 
Para os investidores privados, então, a maneira mais óbvia de ganhar exposição a esses 
mercados é através dos fundos de ações administrados de maneira ativa. Michael 
Konstantinov, gerente do fundo Allianz, diz que os Bric não estão dando sinais de uma redução 
do crescimento em 2008. Ele afirma que eles continuarão sendo cruciais para o crescimento da 
economia mundial, com o Brasil registrando um forte crescimento econômico e nas 
exportações, a Rússia vendo os preços mais altos do petróleo compensar a entrada mais fraca 
de capitais, a índia alavancada pelo maior consumo doméstico e a China mantendo taxas de 
crescimento do PB bem acima dos 10%, graças aos bons preços domésticos das commodities e 
os preços dos fretes. 
 
"O Brasil deverá ter um desempenho melhor que o da China em 2008", diz Konstantinov. 
"Acreditamos que isso deverá dar suporte aos preços dos ativos e especialmente ao mercado 



de ações no Brasil, tomando-o menos sensível ao que acontecer na economia mundial no ano 
que vem." 
 
Mas alguns administradores de patrimônio questionam o momento dessa mudança dos 
gestores de fundos de investimento de varejo para os Bric. Graeme Currie, da Alan Steel Asset 
Management, diz: "A questão agora é: quanto fôlego eles ainda têm? Será que essas taxas de 
crescimento sem precedentes são sustentáveis? A indústria dos serviços financeiros tem uma 
trajetória admirável de promoção dos fundos de nichos para a curva mais alta da parábola — 
pense em tecnologia, fundos especializados no setor de saúde, imóveis comerciais e 
residenciais". 
 
Currie ainda incentiva os gerentes de fundos de varejo mais experientes escolherem ações de 
maneira sensata e obterem maior crescimento. No entanto, os "private banks" estão agora 
sugerindo maneiras de se ganhar uma exposição mais ao estilo institucional e de administrar 
os riscos em relação ao capital. 
 
O UBS usa produtos imobiliários, de private equity e estruturados atrelados a commodities e 
moedas, para dar aos clientes exposição aos Bric. "Sabemos para onde o barco está indo, 
poderá haver um pouco de turbulência ao longo do caminho", explica Gavin Rankin, diretor de 
consultoria de produtos e serviços da UBS Wealth Management do Reino Unido. "Portanto, 
usamos um horizonte de prazo mais longo e avaliamos classes de ativos diferentes." 
 
Os investimentos em imóveis são feitos através de fundos especializados, que diversificam sua 
exposição através de uma cesta de administradores de fundos. Eles podem fazer investimentos 
oportunistas em incorporações de imóveis residenciais e comerciais, em áreas dos Bric onde 
eles podem aproveitar o aumento da atividade comercial e da crescente classe média. 
 
A exposição aos investimentos em participações (private equity) pode ser fornecida em um 
espectro que vai de empresas de capital de risco (venture capital), growth capital (empresas 
que usam linhas de crédito para propósitos corporativos), aquisições alavancadas e 
companhias em dificuldades. Mas é no growth capital que o UBS vislumbra mais oportunidades 
no ano passado o banco fechou um fundo global que investia em "companhias que tentam 
chegar ao próximo estágio" e possuía uma alocação de 25% de sua carteira na índia. "Mais 
uma vez isso é algo que os clientes adoram", diz Rankin. "É algo em que há um horizonte de 
longo prazo e envolve um esquema de longo prazo atraente: o surgimento dos gigantes." 
 
Investimentos nas tendências do câmbio e das commodities são feitos através dos produtos 
estruturados, para garantir uma proteção do capital. Essas aplicações oferecem uma aposta 
nas moedas dos Bric, que estão se fortalecendo em relação o dólar. Os preços das 
commodities agrícolas também continuam vigorosos, graças ã tendência dos Brics de se 
voltarem para dietas mais ao estilo ocidental. "Os clientes estão investindo em uma variedade 
de produtos estruturados baseados em índices de produtos agrícolas", explica Rankin. "O 
interesse inicial surgiu em clientes que viam isso como um tema talvez eles estivessem 
expostos a essas commodities dentro de seus próprios negócios. Mas também tínhamos 
pesquisas sólidas embasando isso." 
 
Os clientes do UBS têm até mesmo a oportunidade de investir em um fundo que vai comprar 
terras cultiváveis na América Latina, trabalhar a terra e depois sair do investimento depois de 
sete anos através de uma venda ou abertura de capital. "Usamos alguns fundos de ações", 
admite Rankin, "mas você pode se expor a uma dose de volatilidade no curto prazo. Portanto, 
a maioria dos clientes se expõem aos mercados emergentes através dos produtos 
estruturados. Eles gostam da idéia, mas não preparados para perder tudo nisso." 
 
O Barclays Wealth também adota uma postura mais institucional quando oferece 
oportunidades para os clientes na América Latina, índia, China e Leste da Europa. Ele usa 
fundos long-short (fundos que não podem entrar em posições vendidas) que têm exposições 
alinhadas com o mercado, junto com investimentos de prazos mais longos em private equity, 
imóveis e infra-estrutura. 
 



Barbara-Ann King, diretora de produtos alternativos, explica: "Freqüentemente os clientes não 
conseguem  acesso  por  conta própria e precisam ter seus investimentos administrados por 
profissionais. O acesso a esses produtos institucionais de qualidade é concedido a clientes 
private via 'feeder funds' a níveis de entrada mais baixos." Um feeder fund é um fundo que 
conduz seus investimentos através de outro fundo —chamado de master fund. 
 
No momento, o Barclays Wealth está particularmente concentrado nas áreas de infra-estrutura 
e imóveis na índia, e agricultura e infra-estrutura na América Latina. Ele também acredita que 
cidades de "segunda linha" da China parecem viáveis para investimentos em imóveis e infra-
estrutura, e está monitorando oportunidades nesses lugares. "Os produtos serão em grande 
parte fornecidos através de uma estrutura clássica de private equity em um investimento de 
dez anos", diz Barbara-AnnKing. 
 
O Crédit Suisse sugere uma abordagem de custo mais baixo. "Uma das maneiras mais fáceis, 
baratas e igualmente eficientes de se fazer isso é através dos fundos negociados em bolsas de 
valores", afirma Paul Sarosy, diretor-gerente e diretor de soluções de investimentos da 
unidade de private equity do Crédit Suisse. Ele afirma que os investidores podem agora 
comprar diretamente um fundo negociado em bolsa de um Bric, ou criar seu próprio portfólio 
Bric de fundos que acompanham índices de países individuais. 
 
"Há algumas oportunidades de longo prazo extremamente atraentes, de modo que estamos 
tentando proporcionar soluções de investimentos para todos os investidores — institucionais 
ou investidores ricos de varejo', afirma Nick Shellard, diretor de desenvolvimento de negócios 
da iShares para o Reino Unido e a Suíça. 
 
"O que o iShares FTSE Bric 50 pode fazer é agregar diversificação a qualquer portfólio, 
evitando ações que oferecem determinados riscos e permitindo aos investidores alocar seus 
orçamentos de risco para outros lugares, onde poderão ter uma certeza maior de que 
conseguirão um retorno alfa [acima da média do mercado]. Isso pode ser usado pelos maiores 
fundos de pensão, fundos de hedge "fast money" ou investidores de varejo." 
 
A iShares também oferece fundos negociados em bolsa individuais sobre Brasil e China e 
recentemente lançou um fundo que acompanha o índice JP Morgan Emerging Market Bond. 
Entretanto, para se obter uma exposição diversificada pelas classes de ativos dos Brics, os 
investidores de varejo mais ‘ abastados´”. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 maio 2008, Especial, p. A12 


