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Na hora da crise, investidores individuais, ou associados em clubes, apresentam 
comportamento bem diferente dos fundos, que sacam às pressas seus aportes nos mercados 
financeiros. 

Enquanto os fundos vendem as ações na Bovespa sem pensar duas vezes, os clubes de 
investimentos e pessoas físicas fazem o movimento contrário. Sem a histeria do mercado e a 
sem necessidade de fazer caixa, eles engordam as carteiras com ações de empresas com 
histórico de crescimento, para depois vender para os fundos - que voltarão à mesa de 
negociação com a mesma voracidade com que se foram. "Pessoa física e clubes de 
investimento não andam em manada, estrangeiros sim", comenta Raimundo Magliano Neto, 
diretor da Expo Money, que acontece até 21 de setembro, em São Paulo.  

No meio de uma crise, Magliano não vê momento melhor para falar de investimentos. 
"Tentamos ensinar às pessoas que devem comprar na baixa e vender na alta, ou comprar 
continuamente", conta Magliano. Ao menos até agora, ele não vê o estresse permear os 
investidores pessoas físicas durante a Expo Money - o que reforça sua convicção de que o 
investidor individual (ou o associado em clube) tem um comportamento que descola do 
mercado, controlado pelos grandes fundos. "Eles (os pequenos investidores) estão sempre 
comprando porque têm a visão de longo prazo, diferentemente dos fundos, que têm rombos 
bilionários para cobrir nos Estados Unidos", compara. 

Eis um aspecto relevante na avaliação de Magliano e de vários outros analistas com os quais 
AMANHÃ tem conversado. Os fundos estão batendo em retirada e se desfazendo das ações não 
porque passaram a desacreditar nas empresas, ou porque as ações são opções ruins, mas por 
que precisam fazer dinheiro rápido. Como os estrangeiros vinham investindo em grande 
volume - no auge da Bovespa a sua fatia nos negócios diários do pregão chegou a representar 
35% -, as quedas resultantes do movimento de venda são desastrosas. Quando trabalhava 
como operador, Magliano viu diversas vezes ordens de vender a qualquer preço. "Eles não 
estão fazendo continhas, e nem querem. Não estão analisando os fundamentos das ações, 
querem liquidez. Quando pararem para pensar, vão voltar", aposta. 
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