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Risco e retorno dos
fundos multimercados
Consultório
f i n a n c e i ro

C
onsultei os fundos
multimercados do
meu banco e
encontrei riscos e
retornos muito

diferentes. Observei que as
taxas de administração
também são distintas.
Preciso optar por um fundo
com risco elevado para ter um
bom retorno? Qual é o peso da
taxa de administração na
minha escolha?
Alexandre Canalini, CFP:

Com a redução da taxa de
juros, os investidores avaliam
dois caminhos a seguir.
O primeiro é a redução da
expectativa de rentabilidade
dos investimentos. O segundo é
a possibilidade de aumentar
o risco do portfólio para
tentar manter a rentabilidade.

Os investidores que
consideram elevar o risco do
portfólio devem avaliar a
disposição e a capacidade de
assumir riscos. A disposição de
assumir riscos envolve aspectos
subjetivos, que fazem o
investidor aceitar ter mais risco
como contrapartida à
possibilidade de obter mais
retorno. A capacidade de
incorporar riscos é uma
questão objetiva: considera a
condição financeira, o
horizonte de investimento, o
conhecimento do mercado de
capitais, a relação entre ganhos
e gastos e, por fim, a tolerância
ao risco e o objetivo de retorno.

Nem sempre a disposição e a
capacidade de assumir risco
determinarão a mesma
estratégia de investimento.
Em muitos casos, a capacidade
de assumir riscos restringe a
disposição do investidor;
dessa forma, é importante
buscar uma convergência entre
estar disposto a assumir riscos
e ser capaz de assumi-los.

Considerando que o
investidor se mostrou disposto
e capaz de incorporar riscos
nos investimentos, a análise
dos fundos multimercados
deve ser feita com muita
prudência. Essa categoria de
fundos permite ao seu gestor
aplicar em diversos tipos de
ativos e mercados, a fim de
obter um retorno superior à
taxa de juros da economia.

Os custos das aplicações nos
fundos envolvem a taxa de
administração e a taxa de
performance. A taxa de
administração remunera o

gestor sem qualquer
compromisso de rentabilidade;
a taxa de performance, por
outro lado, remunera o
gestor somente no caso de
o fundo superar um índice
de referência, que em boa parte
dos fundos multimercados é o
CDI. Os fundos multimercados
geralmente cobram 2% de
taxa de administração e
20% de taxa de performance
sobre a rentabilidade
que exceder o CDI.

Com a redução da taxa de
juros, a taxa de administração
é um custo cada vez mais
oneroso para o investidor.
Com 2% de taxa de
administração e o CDI muito
próximo de 7,25% ao ano, o
gestor já inicia o fundo
rentabilizando em torno de
72% do CDI. Nesse cenário, o
gestor precisará correr um
risco considerável para alcançar
pelo menos 100% do CDI.

Partindo da premissa de que
o gestor é muito competente
e acertará todas as posições
com 99% de probabilidade,
o fundo, se tiver um risco de
2%, seria capaz de render
9,90% no ano, o que equivale a
136% do CDI. O intervalo
possível de rentabilidade para
um fundo com risco de 2% e
taxa de administração de 2%
ficaria entre 0,61% (8,41% do
CDI) e 9,90% (136% do CDI).

O fato é que, após a crise de
2008, muitos gestores optaram
por reduzir o risco dos fundos
multimercados. Os investidores
passaram a ficar mais avessos
ao risco, e os gestores
precisaram se adaptar. Essa
exigência limita a rentabilidade
possível e precisa ser reavaliada.

Concluímos, por meio de
algumas premissas estatísticas,
que, com a taxa de juros
num patamar de 7,25% e a
taxa de administração do fundo
em 2%, se o gestor não assumir
risco (volatilidade) para o
portfólio, dificilmente será
possível atingir a expectativa
de retorno do investidor.

O novo ambiente econômico
deve provocar uma nova
avaliação de risco dos
investidores e dos gestores, a
fim de adaptar as metas de
retorno ao novo cenário em
que o Brasil está inserido.

Alexandre Canalini é Planejador
Financeiro Pessoal e possui a
Certificação CFP (Certified Financial
Planner) concedida pelo Instituto
Brasileiro de Certificação de
Profissionais Financeiros (IBCPF)
E-mail: alexandrecanalini@hotmail.com.

As respostas refletem as opiniões do autor,
e não do jornal Valor Econômico ou do
IBCPF. O jornal e o IBCPF não se
responsabilizam pelas informações acima
ou por prejuízos de qualquer natureza em
decorrência do uso destas informações.
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MONITOR TÉCNICO

Gráficos mostram
cenário nebuloso
para Ibovespa
Karin Sato
De São Paulo

Péssimo sinal. É assim que Da-
niel Marques, analista técnico da
Bradesco e da Ágora Corretora,
classifica o volume de negócios
na bolsa de valores nos últimos
dias. Na semana passada, em
média, o giro diário foi de ape-
nas R$ 6,05 bilhões, embora o
giro venha aumentando ano a
ano (veja na página C2) “Costu -
mo comparar o volume de negó-
cios com a média móvel dos dez
dias anteriores, e em nenhum
pregão ele chegou perto”, diz.

A preocupação é justificável.
Na análise técnica, o volume de
negócios costuma preceder mo-
vimentos. Quando aumenta, in-
dica forte chance de alta. Na con-
tramão, se sofre queda, o cenário
é negativo. Também é mais difícil
prever o comportamento de ati-
vos pouco negociados, o que ex-
plica a aversão dos grafistas a vo-
lumes baixos. “A chance de acer-
to diminui”, alerta Marques.

Não há nenhum indício de
melhora do Ibovespa, diz o ana-
lista. Por isso, ele recomenda o

máximo de cautela aos investi-
dores que gostam de operar no
curto prazo. “É muito comum a
pessoa física comprar papéis
após um dia de alta, mas não é
por aí”, alerta. “No dia 25, por
exemplo, o índice subiu, porém
devido à valorização das ações
de maior peso, como Va l e e
OGX. O que aconteceu, no en-
tanto, não retratou a realidade
do momento pelo qual passa a
maioria dos papéis da bolsa”,
acrescenta.

Didi Aguiar, analista técnico
da Icap Corretora, famoso pela
criação do modelo de análise téc-
nica “Agulhada do Didi”, tam-
bém está pessimista. “Não vejo
chance de melhora do índice no
curto prazo”, opina. Na semana
passada, o Ibovespa recuou
2,79%, aos 57.276 pontos.

Leandro Martins, analis-
ta-chefe da Walpires Corretora,
explica que o Ibovespa está em
uma fase que os grafistas cha-
mam de congestão, entre um pi-
so de 56 mil e um teto de 60 mil
pontos. “O investidor deve ficar
alerta. Se o índice ultrapassar o
piso, deverá cair ainda mais. Por

outro lado, se subir, a tendência
será de alta”, afirma. Para os no-
vatos na metodologia, expli-
ca-se: na congestão, não há uma
tendência definida.

O momento não é nada bom,
mas isso não significa que ne-
nhum papel se salve. Marques,
por exemplo, destaca as units
de Kroton, que acumulam alta
superior a 100% neste ano e
que, ao longo do pregão de 23
de outubro, registraram o pre-
ço máximo histórico, de R$
38,87. Se romper esse patamar,
o gráfico apresentará um pivô
de alta, que é uma figura de im-
pulsão, projetando uma alta até
R$ 44, no médio prazo. Na se-
mana passada, as units avança-
ram 3,22%, a R$ $38,45.

O papel não é indicado para
quem busca ganhos no curto
prazo, pois possui um volume
mais baixo em relação às ‘blue
chips’. Dessa forma, a tendência
é que ele apresente de retorno
apenas ao longo de semanas. É
recomendável que o investidor
monte um ‘stop loss’ (ordem de

venda definida antecipadamen-
te, com o objetivo de limitar per-
das) em R$ 36,70 ou, para apli-
cações em prazos mais longos,
em R$ 33,40. “Um sinal positivo
para as units da Kroton é a aber-
tura das Bandas de Bollinger,
que indica uma tendência de
maior movimentação do ativo e
favorece os ‘comprados’ [investi -
dores que apostam na alta]”, diz.

Já Leandro Martins vê oportu-
nidade de compra das ações or-
dinárias de C i e l o, que, após três
meses de correção, apresentam
sinais de esgotamento da força
de queda. O ‘stop loss’ recomen -
dado é de R$ 44. O objetivo é de
R$ 53 no curto prazo e de R$ 62
na virada do ano. Na semana
passada, o papel sofreu desvalo-
rização de 1,59%, a R$ 48,75.

Didi Aguiar afirma que entre
as escassas oportunidades de
compra que restaram está o pa-
pel preferencial da AES Tietê,
que na semana passada ficou es-
tável, a R$ 22,81. “Se o papel
romper os R$ 23, buscará rapi-
damente os R$ 25”, explica.

No radar
Cotação no fechamento - em R$/ação 

Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data
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As empresas mais conscientes
sobre os riscos ambientais
Estudo de organização do Reino Unido revela companhias na bolsa que se mostram mais
maduras no debate sobre as mudanças climáticas. Por Karla Spotorno, de São Paulo

A partir de hoje, os investido-
res no mercado de ações contam
com mais uma referência que po-
de contribuir para a escolha das
empresas e alocação dos recursos
em bolsa. Pela primeira vez, o
“Carbon Disclosure Project”
(CDP) classificou e pontuou as
empresas brasileiras que apre-
sentam a maior capacidade para
estudar e administrar os impac-
tos positivo e negativo das mu-
danças climáticas no universo
dos seus negócios. O CDP é uma
organização do Reino Unido,
criada há 12 anos, com o objetivo
de fomentar a discussão com o
mundo corporativo e o setor pú-
blico sobre assuntos como emis-
são de gases de efeito estufa e a
proteção dos recursos naturais.
Reúne 655 signatários, entre eles
fundos de pensão, companhias,
governos e investidores em mais
de 60 países com ativos conjun-
tos superiores a US$ 78 trilhões.

Nessa primeira publicação, o
CDP organizou duas listas. Na
primeira, figuram as empresas
com as notas mais altas no que-
sito “d i s c l o s u r e” (transparência).
São elas: BM&FBovespa, Bras -
kem, CPFL Energia, EDP – Ener -
gias do Brasil, Itaúsa, JBS, Mar -
frig, Pe t r o b r a s , Santander Brasil
e Va l e . Essas companhias ganha-
ram a maior pontuação entre as
52 que responderam ao questio-
nário por demonstrarem uma
compreensão mais lúcida sobre
as consequências do aqueci-
mento global sobre o seus em-
preendimentos e por relatarem
isso com transparência.

Na segunda lista, ganharam
destaque as empresas com as
maiores notas no quesito “per -
f o r m a n c e” (desempenho). São
companhias que estão, segundo
a metodologia do CDP, tomando
medidas importantes como, por
exemplo, colocar em prática pro-
cessos de redução das emissões
de gases de efeito estufa. Com ex-
ceção de Vale e Braskem, as com-
panhias da primeira lista tam-
bém figuram no segundo grupo,
que traz ainda Cesp e Cemig.

Para se qualificar a receber a
pontuação de “p e r f o r m a n c e”, as
companhias precisaram conse-

guir um mínimo de 50 pontos
no quesito “d i s c l o s u r e” (transpa -
rência). Nesse critério, a meto-
dologia do CDP mede a capaci-
dade de diagnosticar, medir e
relatar os riscos e oportunidades
gerados pelas mudanças climá-
ticas. Isso não quer dizer que as
empresas com a pontuação de
“d i s c l o s u r e” inferior a 50 pos-
suem, necessariamente, uma
“p e r f o r m a n c e” ruim, segundo a
direção do CDP. Elas têm apenas
informação insuficiente para
uma correta avaliação nesse ou-
tro quesito.

Um resultado interessante do
conjunto de respostas que essas
empresas deram no levantamen-
to do CPD é a percepção do que
são riscos e do que são oportuni-
dades quando o tema é sustenta-
bilidade. Como pode ser consta-
tado no quadro nesta página, re-
putação empresarial e adequa-
ção a novas regulamentações são
igualmente vistas como vanta-
gem e como desvantagem.

Para Juliana Lopes, diretora
do CDP para América Latina, o
resultado demonstra, clara-
mente, que a resposta ao desa-
fio das mudanças climáticas de-
pende de como a empresa está
posicionada. “O que uma com-
panhia pode considerar como
um problema para a sua com-
petitividade e sobrevivência, a
concorrente pode entender co-
mo uma oportunidade para
crescer ”, afirma Juliana.

Do ponto de vista do investi-
dor, iniciativas como essa são
importantes para complemen-
tar o processo de ‘valuation’
(avaliação do valor das ações)
feito por gestores e investidores,
na opinião de Ricardo Torres,
consultor e professor de finan-
ças da BBS Business School. Para
ele, as listas ajudam a indicar os
negócios que já estão posicio-
nados para enfrentar questões
como escassez de recursos na-
turais, perdas com mudanças
no regime de chuvas, alterações
em regulamentações por moti-
vos ambientais e até mesmo no-
vas diretrizes por autorregula-
ção. “Mais e mais, o mundo
[corporativo] está migrando
para o conceito de sustentabili-
dade. As empresas que perma-
necerem alheias serão prejudi-
cadas num futuro não tão dis-
tante assim”, afirma.

Até meados da década passa-
da, Torres lembra que não exis-
tiam indicadores sobre as com-
panhias brasileiras mais bem
preparadas para participar desse
tipo de debate. “Antigamente,
era preciso olhar empresa por
empresa. Não havia um indica-
dor como referência. Isso difi-
cultava muito o trabalho do in-
vestidor interessado em compa-
nhias preocupadas com ques-
tões ambientais”, afirma o con-
sultor, com a experiência de ter
montado mais de dez “fundos
verdes” para investidores inter-

nacionais. Ele lembra que o pri-
meiro balizador foi o Índice de
Sustentabilidade Empresarial
(ISE) da BM&FBovespa, lançado
no fim de 2005.

Apesar de já ter avançado, a
escolha de ativos sob o crivo da
sustentabilidade continua sen-
do um processo com alguns obs-
táculos. A mentalidade do inves-
tidor continua voltada para um
único objetivo: buscar a maior
rentabilidade no menor prazo
possível. Mudar essa dinâmica,
contudo, tende a ser mais fácil
no Brasil, na avaliação de Nigel
Topping, diretor global de ino-
vação do CDP. “Os fundos de
pensão no Brasil, além de esta-
rem mais preocupados com
questões que afetam os negó-
cios no longo prazo, têm um
poder de influência importan-
te, maior do que vemos em ou-
tros países”, afirma Topping.

A publicação das listas de
“p e r f o r m a n c e” e de “d i s c l o s u r e”
será feita na tarde desta segun-
da-feira em um evento na sede
da BM&FBovespa, em São Paulo.
Representantes do CDP, da bol-
sa, de instituições financeiras e
ambientais vão participar da
“Rodada de Diálogos e Lança-
mento do Relatório CDP Inves-
tor Brasil 2012”. Neste ano, as
notas das empresas não serão
divulgadas. Mas a metodologia
e as respostas das companhias
poderão ser conhecidas por in-
vestidores interessados.

Curta

Artigos sobre a crise
O economista Alexandre Espí-

rito Santo, professor de finanças
do Ibmec-RJ, lança amanhã, dia
30 de outubro, o livro “Artigos
de Valor — Para Entender a Crise
Global”. Trata-se de uma coletâ-
nea de artigos do autor sobre
economia, finanças e investi-
mentos publicados no Va l o r en -
tre 2005 e 2011, na coluna
“Palavra do gestor”, no caderno
Eu& Investimentos. “Muitos
artigos abordam temas
relacionados à crise financeira
internacional e retratam um
período bastante relevante para
a economia global”, afirma
Espírito Santo, que também é
economista-chefe da Wa y
I nv e s t i m e n t o s , lembrando

episódios como o estouro da
bolha imobiliária em 2008 nos
Estados Unidos, a quebra do
banco Lehman Brothers e os
problemas de endividamento
de países da zona do euro.

Publicada pela Editório, a
obra conta com prefácio do
ex-ministro das Relações
Exteriores Luiz Felipe Lampreia e
quarta capa do economista e
gestor de recursos Alexandre
Póvoa. O lançamento será
realizado amanhã às 18h na sede
do Ibmec-RJ, na Avenida
Presidente Wilson, número 118
(10 o andar), no centro do Rio de
Janeiro. Após o evento de lança-
mento do livro, Espírito Santo fa-
rá uma palestra sobre finanças e
i nv e s t i m e n t o s .

Fonte: Carbon Disclosure Project (CDP). * Em ordem alfabética. ** Obteve a maior nota 

Transparência e ação
As empresas brasileiras que melhor diagnosticaram e reagiram às mudanças climáticas 

O riscos mais relatados (em %)As melhores pontuações*

Piora de eventos extremos, como enchentes e secas

Mudança no padrão das chuvas

Incertezas quanto ao marco regulatório

Reputação

Demora para atender a novas regulamentações

As oportunidades mais relatadas (em %)

Alteração do comportamento do consumidor

Reputação

Venda de crédito de carbono

Rapidez para atender a novas regulamentações

Acordos internacionais

BM&F Bovespa

Braskem

CPFL Energia

EDP - Energias do Brasil

Itaúsa 

JBS

Marfrig

Petrobras

Santander Brasil

Vale**

BM&FBovespa

Cesp

Cemig

CPFL Energia

EDP - Energias do Brasil

Itaúsa **

JBS

Marfrig

Petrobras

Santander Brasil
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 29 out. 2012, Eu & Investimentos, p. D2.




