
Em meados deste ano, um grupo de médicos de um famoso hos-
pital paulistano se empolgou com um fundo no exterior. Apesar
de a bolsa brasileira, naquele momento, bater recordes atras de
recordes e os juros estarem subindo por aqui, os doutores aplica-
ram parte dos recursos "em um tal de Skandia do JPMorgan", cujo
representante tinha passado pelo Brasil e falado sobre as mara-
vilhas desse fundo a alguns investidores, que logo repassaram a
boa nova adiante para os colegas.

É dessa forma que muitas vezes brasileiros desavisados embar-
cam em investimentos que nem sequer entendem direito, sedu-
zidos pelo apelo de grandes nomes internacionais. Apesar de a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) só permitir a oferta de
fundos registrados no pais, é comum representantes de institui-
ções financeiras - gestoras ou distribuidoras - sem representação
local baixarem por aqui oferecendo carteiras para brasileiros. Em
geral eles vêm visitar os gestores de fortunas locais, mas acabam
tendo contato com alguns investidores, que se encantam com a
aplicação e comentam com os amigos.

E não ha problema nenhum em aplicar em um fundo lá fora,
pois há muito tempo investir no exterior o dinheiro declarado
ao Fisco não é crime. A maioria dos private banks brasileiros
oferece a opção de diversificação no exterior - apesar de ne-
nhum gostar muito de falar sobre isso. O problema é quando a
operação é feita sem orientação, ou quando o investidor manda
dinheiro sem origem comprovada.

Na verdade, o tal de Skandia é uma empresa de origem sueca
que distribui fundos em parceria com outros gestores no merca-

do internacional. Presente em 20 países, ela pertence desde 2006
ao grupo Old Mutual, de origem sul-africana, fundado em 1845 e
hoje sediado em Londres.

A Skandia distribui alguns fundos globais - carteiras que po-
dem aplicar em qualquer país do mundo - em parceria com
várias instituições importantes, como JPMorgan, Púnco e BlackRo-
ck. O fundo dos médicos é o Skandia Global Équity, que tem
como gestor o JPMorgan, que aplica em ações ao redor do mun-
do. Da carteira, 51 % estavam em ações dos Estados Unidos e 10%
110 Reino Unido. No ano, até agosto, o fundo perdia 18,66% em
dólar, para um Ibovespa negativo em 5,54% (em dólar) no pe-
ríodo (incluindo uma queda de 7,99% do dólar no Brasil). Ou
seja, os médicos teriam ganho muito mais por aqui em lugar de
mandar o dinheiro para fora.

O aumento da quantidade de milionários no país nos anos
recentes chamou a atenção dos grandes gestores globais de re-
cursos para o potencial de investidores domésticos. Clearstream
Banking, BNY Mellon, Baron Capital e Allfunds Bank estão entre
as gestoras globais que já declararam interesse em distribuir fun-
dos no Brasil. O melhor caminho para essas instituições seria a
associação com gestores baseados no Brasil, pois só assim ficaria
assegurada a supervisão dos investimentos pela CVM, o que chan-
celaria a adesão inclusive de fundos cie pensão, por exemplo.

Conforme levantamento do Merrill Lynch, em 2007 o Brasil ga-
nhou 23 mil novos milionários, fechando o ano com 143 mil pes-
soas com mais de USS l milhão somente em ativos financeiros, ou
seja, sem considerar imóveis ou outros bens. Segundo a pesqui-
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sa, o crescimento de l9% observado no Brasil foi o terceiro maior
do mundo, perdendo apenas para índia (23%) e Clima (20%).

Para fisgar os novos clientes identificados no Brasil, os gestores
globais, além da grife, fazem uso de um argumento imbatível - a
possibilidade de diversificação das aplicações, o que é um fato,
Rogério Zanin, diretor do Gems Investimentos no Brasil, lembra
que o investidor doméstico que buscava a diversificação apostou
fichas nos multimercados, que não passaram pelo teste da crise.

"A volatilidade evidenciou que esses portfólíos no Brasil têm
pouco espaço para montar as estratégias diferenciadas", diz. "A
estratégia direciona!, que acompanhava a previsibilidade da
tendência de diversos ativos, tornou-se impraticável e machu-
cou os rendimentos." Na avaliação dele, um fundo que aplica
globalmente pode combinar estratégias em ativos e mercados
com baixa correlação no mundo todo, o que eleva, e muito, as
possibilidades de gestão.

A Gems é pioneira no Brasil na oferta de um fundo que tem
100% das aplicações no exterior, embora esteja sediado no país. A
gestora se adequou ã regulamentação recente da CVM, que per-
mite a formação desse tipo de carteira se ela for oferecida apenas
aos chamados investidores "superqualificados", que dispõem de
no mínimo RS l milhão, valor inicial para aplicação no portfólio.

O fundo da Gems investe em um multimercado carro-chefe
da gestora, que tem patrimônio de USS 3,6 bilhões. Trata-se um
íiinclo de fundos que compra cotas de outros 50 portfólios espa-
lhados por Estados Unidos, Europa e Ásia e com, praticamente,
nenhuma exposição em mercados emergentes.

A captação para brasileiros foi aberta em abril passado e Zanin
esperava atrair mais de R$ 200 milhões em 15 dias - até setembro,
ou cinco meses depois, atraiu R$ 90 milhões, junto a investidores
de private banking, family offices e fundações. Como ainda não
tem seis meses de funcionamento, o fundo não pode divulgar
dados sobre a sua performance. A demanda dos investidores bra-
sileiros é muito pequena até agora.

Heitor Lima, diretor da Frankhn Templeton no Brasil, afirma que a
popularização de investimentos de brasileiros no exterior está ape-
nas começando, com as iniciativas da CVM tanto de liberar 100% do
investimento para os superqualificados quanto a alocação de até
20% das carteiras no exterior para outros multimercados.

"Pelo mundo, cada pais se inseriu na cadeia global de investi-
mentos com a sua própria velocidade. Mas a flexibilização das re-
gras é sem dúvida um começo", diz. Mas, por enquanto, observa
Lima, a demanda por aqui é incipiente. "Ela é maior de parte dos
investidores estrangeiros querendo aplicar no Brasil - neste mo-
mento, asiáticos, em particular coreanos e japoneses."

Jonathan Little, da BNY Mellon, avalia que é ainda muito difí-
cil vender no Brasil produtos com risco que rendem entre 5% e
6% ao ano, quando há alternativas como títulos públicos, CPR
ou crédito privado que oferecem baixo risco e rendimento a
taxas de dois dígitos anuais. Zanin, da Gems, destaca que o ce-
nário atual dos mercados é difícil, diante da crise concentrada
na economia americana, o que também afeta a performance
do fundo da gestora. Zanin ressalta, entretanto, que o fundo
conta com a expertise de gestores que há mais de 20 anos cui-
dam de estratégias globais.

Esse é um ponto que deve ser observado pelos investidores. Des-
de a autorização da CVM para aplicação dos fundos no exterior,
houve questionamento sobre o conhecimento que os gestores
brasileiros têm dos mercados globais para estruturar as estraté-
gias. As parcerias com distribuidoras e administradoras estran-
geiras parecem ser a saída.

O HSBC oferece hoje a seus clientes a possibilidade de investir
em papéis lã fora por meio de um fundo BRIC (sigla que repre-
senta o grupo de emergentes formados por Brasil, Rússia, índia e
China). A gestão dos ativos correspondentes à letra "B" é feita pelo
braço brasileiro do grupo. As demais letras são comandadas por
profissionais instalados nos outros países.

"A gestão fica entregue a profissionais especializados em
cada mercado, portanto", diz Carolina Ópice, gerente de pro-
dutos internacionais da HSBC Global Asset Management. O
HSBC não oferece fundos offshore para clientes domésticos
por não identificar demanda pela operação; apenas no cami-
nho inverso - para estrangeiros que desejam aplicar no Brasil
por meio dessa ferramenta.

Outra diferença importante dos fundos offshore são estrutu-
ras do tipo guarda-chuva, que não existem 110 Brasil. Normal-
mente ha um fundo mãe com determinada características e di-
versos subfundos, que podem aplicar em diferentes ativos; um
deles só em renda fixa nos EUA, ou na Europa e outro em renda
variável de diversos países. Dessa forma, apresentam por vezes
segregação de objetivos e políticas de investimentos. O investi-
dor pode escolher aplicar no fundo mãe ou em algum subfun-
do, por exemplo. E cada um deles recebe todo perfil de cliente,
varejo, private e institucional, cobrando taxas e oferecendo ges-
tão diferenciada para cada um deles.

Para fazer as aplicações diretamente no exterior, é preciso pro-
curar o banco e abrir uma conta em outro país, comprovando a
origem dos recursos que serão transferidos. José Eduardo Car-
neiro Queiroz, sócio da área de mercado de capitais do escritório
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, diz que
é possível fazer aplicações no exterior até com valor mínimo, de
US$ 100. "Mas essa é uma opção normalmente só cogitada por
grandes clientes private e institucionais que precisam diversifi-
car, dado o tamanho de seus patrimônios."
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