
O
S DEZ EXECUTIVOS APRE-
SENTADOS nas próximas
páginas são representantes
das gestoras de recursos
que tiveram o melhor de-

sempenho nos últimos 12 meses — 12
meses que devem ficar marcados na
lembrança dos investidores por um bom
tempo. Apesar da névoa que se abateu
sobre o mercado há quase um ano, esses
profissionais conseguiram se destacar
entre os administradores de 950 fundos
que compõem a amostra analisada pelo
Centro de Estudos em Finanças da Fun-
dação Getulio Vargas. Levaram, assim,
o prêmio de melhor gestor concedido
por EXAME aos campeões em 14 ca-
tegorias de fundos — nove delas do
grupo de grandes gestoras, aquelas que
têm pelo menos 0,5% do patrimônio
líquido total da amostra de fundos aber-

tos, e cinco na categoria especialistas,
para os fundos menores. Este é o 14º
ano consecutivo que EXAME premia
os melhores do mercado financeiro.
Para chegar à lista, os técnicos da FGV
analisaram não apenas a rentabilidade
mas também o nível de risco assumido
por cada um. Num dos ambientes mais
hostis de que já se teve notícia, o grupo
dos premiados conseguiu aliar rentabi-
lidade com baixo risco. (Ametodologia
e uma explicação detalhada das catego-
rias de fundos avaliados podem ser en-
contradas no Portal EXAME.)

Para ajudá-lo a fazer uma leitura da
situação atual e dos desdobramentos
futuros, nada melhor do que saber o
que pensam os vencedores. Em co-
mum, eles afirmam que o país está em
meio a uma transição no mercado fi-
nanceiro. O oásis das aplicações ba-

seadas majoritariamente em títulos do
governo desapareceu. Os ganhos reais
acima de 15% fora da bolsa de valores
e dos fundos multimercados, segundo
eles, são coisas do passado. "Em uma
frase: é preciso revisar a carteira de
investimentos com cuidado e con-
siderar a possibilidade de arriscar
mais para ganhar", diz William Eid
Jr., professor e coordenador do Centro
de Estudos em Finanças da FGV. A boa
notícia é que o Brasil desponta hoje
como um dos melhores lugares do
mundo para os empreendedores — e,
por tabela, também para quem tem
dinheiro para investir.

www.exame.com.br
USE no Portal a ferramenta que permite
comparar os 950 fundos da pesquisa e
assista às entrevistas dos gestores



OS VENCEDORES
ENTRE OS GRANDES
Nas páginas seguintes está a opinião
dos ganhadores do prêmio EXAME na
divisão grandes gestoras - - aquelas
que têm, no mínimo, 0,5% do patrimônio
líquido dos fundos abertos

O MAIOR
DOS TESTES
OS INVESTIDORES BRASILEIROS
ESTÃO PASSANDO por Um dos
maiores testes de sua vida.
A época dos retornos altos e
fáceis chegou ao fim. Ninguém
mais tem à disposição
aplicações seguras, com liquidez
diária e rendimento de 15%
acima da inflação — como
chegaram a oferecer os fundos
de renda fixa que aplicam
em títulos do governo. Nesse
sentido, a situação ficou bem
pior. Mas, se compararmos
as oportunidades dos
investidores brasileiros com
as da maior parte dos
estrangeiros, veremos que
o cenário é positivo. Teremos
de correr mais riscos e
é possível que ocorra uma
migração da renda fixa
conservadora para a renda fixa
mais arrojada. Ou da renda
fixa para os fundos
multimercados e de ações.
Mas isso acontecerá num
momento em que nossa
bolsa de valores conta com
muitas empresas sólidas
e com ótimas perspectivas
de crescimento.



CONSUMO,
CONSUMO

O GRANDE DINAMISMO DA ECONOMIA
BRASILEIRA É O MERCADO INTERNO. E ÍSSO
tem e continuará tendo reflexos na bolsa.
A palavra-chave é consumo, que tende a

aumentar muito nos próximos anos.
Primeiro, porque o brasileiro não é muito
endividado — ou seja, há bastante espaço
para o avanço do crédito. Segundo, porque
a criação de emprego vai continuar, o que

garante a renda e dá segurança. Portanto,
as ações das empresas voltadas para o

consumo devem valorizar nos próximos
meses e anos. O faturamento da Visanet e
da Natura, por exemplo, teve aumento de

20% no primeiro semestre deste ano na
comparação com igual período de 2008. É

verdade que as regras das processadoras de
cartão podem mudar, mas essa possibilidade
já está descontada no preço da ação — e, no
longo prazo, o que vale é que as pessoas vão
continuar usando cartões. Antes, olhávamos

apenas empresas diretamente ligadas ao
varejo, como Pão de Açúcar e Americanas.

Agora ampliamos o horizonte. A Vivo e a Net
são duas ações que devem se beneficiar. Se

não acontecer uma grande zebra, nossa
economia tem chance de crescer a taxas
robustas pelos próximos dez anos.



A RENDA FIXA
NÃO MORREU
HÁ CERTO EXAGERO QUANDO ALGUMAS PESSOAS
FALAM DOS EFEITOS DA QUEDA DOS JUROS. A renda fixa
vai acabar? Claro que não. O que está acontecendo
é o surgimento de uma nova tendência. Há hoje
vários fundos de renda fixa com prazos de carência
para saque ou taxa de saída, que estimulam
os investidores a deixar o dinheiro por mais tempo.
Isso acontece porque os gestores estão aplicando
de forma progressiva em títulos de dívida de
empresas privadas — mais rentáveis. Esses papéis,
diferentemente dos títulos públicos, não têm
liquidez diária. Mas são boas opções de investimento,
Na maior parte dos casos, o gestor precisa ficar
com eles em carteira por um longo período.



INVESTIMENTOS PESSOAIS 2009 fundos

AS
COMMODITIES
CONTINUAM
ATRAENTES
É VERDADE QUE AS
PERSPECTIVAS DO MERCADO
brasileiro são boas e muitas
empresas voltadas para
o consumo interno devem
ganhar com isso. Mas o
cenário para as companhias
produtoras de commodities
não deve ser negligenciado.
Há muito espaço para ganhar
com esses papéis.
O crescimento econômico
é forte nos mercados
emergentes — como a China
e a índia — e os investimentos
em infraestrutura devem
continuar aumentando nesses
países. Ainda não está claro
qual será o novo motor
do crescimento econômico
americano quando os
Estados Unidos saírem
da crise. Muitos observadores
acreditam que seja a
infraestrutura do país —
ótima para os padrões
brasileiros, mas que
tem muito a melhorar.
A capacidade de produção
das principais empresas
de commodities do mundo
não deve aumentar de forma
significativa nos próximos
anos. A demanda pelos produtos,
no entanto, tende a crescer.
O resultado provável será
o aumento dos preços.



EVITE
O EFEITO
MANADA
VAMOS COMEÇAR A VER UM
MOVIMENTO CADA VEZ MAIOR
em direção às aplicações
mais arriscadas, mas é
saudável que isso ocorra de
forma gradual. O investidor
precisa evitar a correria
e entender quais são
as melhores alternativas.
Há novidades, como os fundos
imobiliários, que estão
ganhando força e são
adequados a alguns perfis
de investidor. Dito isso, acho
que hoje já é recomendável
aplicar em ações 30% do
dinheiro que não será gasto
no curto prazo. A renda
fixa, mesmo com a queda
dos juros, ainda tem opções
interessantes — em especial
os fundos mais arrojados,
que aplicam em títulos
de dívidas de bancos e de
empresas. É saudável alocar
45% do capital em renda
fixa. Sobram 25%, que
devem ir para os fundos
multimercados, categoria
em que os gestores têm
todos os instrumentos
à disposição para buscar
resultados."



FUJA DA
SINDROME DA
BAEATA TONTA
O INVESTIDOR PRECISA ENTENDER
QUE É IMPOSSÍVEL ACERTAR a hora de
aplicar seu dinheiro com total precisão.
Ele não vai conseguir comprar ações na
baixa recorde e depois vender na alta
histórica. O que dá, sim, para fazer
é diagnosticar as tendências e evitar
a síndrome da barata tonta —
o comportamento do investidor
que compra e vende ações a toda hora
ou pula de um fundo para outro a
qualquer mudança do mercado.
Quem faz isso aumenta a chance de
perder dinheiro. Uma tendência clara
é o crescimento dos investimentos em
fundos multimercados e em ações. Quem
for para os multimercados deve entender
que esse segmento é amplo e engloba
fundos com estratégias muito diferentes.
O interessante é buscar os gestores mais
arrojados, que aplicam em ações, moedas,
juros e derivativos. Eles correm mais
riscos, mas podem entregar mais
resultados. E cuidado com a taxa de
administração. Evite a situação em que
você entra com o dinheiro, corre o risco e,
na hora de dividir o lucro, fica com uma
parcela menor que a do gestor.



2010 SERÁ
COMO 2006

SE A DlLMA ROUSSEFF E O
JOSÉ SERRA continuarem sendo os

principais protagonistas da disputa
presidencial do ano que vem,

a eleição não deverá ser um fator
de insegurança para os investidores.

Nenhum dos dois é uma ameaça à
estabilidade — 2010 será como 2006, não

como 2002. No front econômico, vemos
um país que reagiu bem nos piores

momentos da crise e agora mostra sinais
de força — a economia já bateu no fundo

do poço e está em recuperação. Por que
os estrangeiros estão encantados com o
Brasil? Não restam dúvidas de que no

curto prazo o cenário é positivo. A
inflação deve se manter sob controle, no

patamar de 4,5% ao ano, e os dólares
devem continuar entrando. Parece

mentira, mas nosso maior desafio é
não se empolgar com o sucesso. Como

se faz isso? Com prudência na área
fiscal. Se o governo não fizer

besteira na política econômica,
vamos seguir avançando. Pela

primeira vez em muito tempo,
o Brasil deve crescer acima
da média mundial. Nosso
destino está ligado ao da

China. Se os chineses
forem bem, vão continuar

comprando produtos
brasileiros —

e isso tem um efeito
benéfico para

todo o país.



É HORA
DE COMPRAR
O INVESTIDOR PRECISA TER UM OLHO NO

PEIXE E OUTRO NO GATO. O peixe é o Brasil,
que fica num aquário relativamente

protegido, e o gato é a economia
americana. Nos Estados Unidos, a

situação está ficando mais calma. Faltam
apenas as últimas peças do quebra-

cabeça, ou seja, o fim da crise lá está
próximo. Aqui, as perspectivas são muito
positivas. O Brasil entrou num processo

que vai resultar na valorização dos
chamados ativos reais — como ações e

imóveis. Por isso, costumo brincar com o
pessoal mais próximo dizendo que é

hora de comprar qualquer coisa —
o importante é comprar. Claro que isso é

um exagero, pois há sempre opções boas e
ruins. Mas acredito, sim, que o Brasil

esteja no início de uma nova tendência de
alta no mercado de ações. A recente

abertura de capital da Visanet foi
um divisor de águas e mais empresas

devem ir à bolsa. Sendo assim,
os investidores deveriam colocar em

ações a maior parte daquele dinheiro
que não precisará ser usado no

longo prazo. O investidor precisa
apenas ter cuidado com as

empresas que devem sofrer com o
fortalecimento do real. "

LUIZ CARLOS
MENDONÇA DE BARROS
Sócio da QUEST INVESTIMENTOS

PRÊMIO
A Quest é a melhor gestora de ações entre
os especialistas.

RECOMENDAÇÃO
É bom ficar de olho em oportunidades como
imóveis, que podem ser tanto terras na área rural
como apartamentos na cidade. Na bolsa, cuidado
com as ações de fabricantes de bens de capital.
Elas tendem a perder com a queda do dólar
e a competição com a China.
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CONCORRÊNCIA
VAI AUMENTAR
NA ÉPOCA DOS JUROS ALTOS, OS GESTORES
DE RENDA FIXA tinham uma vida relativamente
fácil. Aplicavam em títulos do governo —
portanto, com risco bem perto de zero —
e garantiam alta rentabilidade. Com a
queda da Selic, a diferença entre o melhor
e o pior resultado entre os fundos de renda
fixa vai aumentar. A habilidade de cada gestor
será mais determinante no resultado final.
É importante acompanhar o desempenho
e investir nos melhores — mesmo que isso
signifique mudar de banco e ter de abrir uma
nova conta. São poucos os investidores que,
sozinhos, conseguem fazer uma leitura correta
dos vários mercados e tomar decisões de
aplicação na hora correta. Em certa medida,
esse ambiente mais difícil que temos
pela frente tornará o papel dos gestores mais
relevante. Antes de aplicar, porém, o investidor
precisa se perguntar qual é o objetivo
de seu investimento. E para pagar a educação
superior de seu filho daqui a uma década?
É para ter um bom nível de vida na
aposentadoria ou a meta é comprar um
imóvel no final do ano? As respostas a essas
perguntas determinam o nível de risco que
você pode tomar, os prazos do investimento
e as taxas de retorno esperadas. Uma boa
estratégia para suas economias começa com
uma reflexão sobre todas essas questões
e com uma conversa com seu gestor. "

RICARDO MARTINS
Gestor da CONCÓRDIA
CORRETORA DE VALORES

PRÊMIO
Entre os especialistas, a Concórdia
é a melhor no segmento de renda fixa com
gestão ativa. Os fundos com gestão ativa
são aqueles que correm mais risco para
tentar um resultado superior à Selic.

RECOMENDAÇÃO
Compare o desempenho dos gestores
e não tenha medo de trocar de
banco para investir com os melhores.



POUPANÇA OU FUNDOS
INDEPENDENTEMENTE DO PERFIL, TODO INVESTIDOR
TEM UM DINHEIRO que não quer ver minguar de
jeito nenhum e, por isso, o coloca numa aplicação
conservadora. Durante anos, essas reservas tiveram
endereço certo — as aplicações em renda fixa. Agora,
a poupança virou uma opção atraente. Por isso,
surgiu a dúvida: fundos ou poupança? Como regra
geral, os investidores devem procurar fundos de curto
prazo e referenciados DI com taxas de administração
de 0,5% — acima desse percentual, é difícil eles
ganharem da poupança. O caso dos fundos de renda
fixa mais arrojados é diferente. Mesmo com taxas
superiores a 0,5%, eles podem entregar um resultado
acima do da poupança, mas é bom o investidor saber
que eles também correm mais riscos."

Text Box
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