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Há três anos à frente da BB Ges
tão de Recursos DTVM - o braço 
de gestão de fundos de investi
mento do Banco, do Brasil, que 
se mantém na liderança entre 
as gestoras do país há 17 anos -, 
o administrador de empresas 
Carlos Massaru Takahashi, mais 
conhecido como Cacá, passou 
37 dos seus 51 anos de idade no 
Banco do Brasil. Com experiên
cia tanto nas área de varejo 
quanto na de grandes empre
sas, no comando da gestora o 
executivo agora visa tornar a 
empresa mais internacional. 
Em entrevista exclusiva conce
dida ao BRASIL ECONÔMICO em j u 
lho, Cacá disse ainda que com a 
queda dos juros, as gestoras de 
fundos precisam se reinventar. 

Qual é na prática o impacto 
da queda dos juros nos 
negócios da gestora? 
Estamos vivendo um momen

to de transição, que significa 
muito mais do que reduzir ta
xas de administração. As opor
tunidades de ganho no mundo 
dos investimentos mudaram. 
Ficamos muito acostumados a 
opções que proporcionavam o 
melhor retorno aliado a baixo 
risco e alta liquidez. Quem qui
ser investir no curto prazo vai 
ter uma rentabilidade menor. 
Em investimentos com prazos 
mais longos, para ter ganhos 
maiores ores, terá que correr 
mais riscos, e ter uma visão 
adequada destes riscos. As ges
toras terão que investir em seu 
negócio, não apenas em com
petências para administrar r is 
cos, analisar e alocar adequada
mente papéis em seus portfó-
lios, mas também diversificar 
carteiras e prestar serviços de 
consultoria mais detalhados, 
bem como investir em tecnolo
gia. O grande desafio para o 
gestor é esse. Na BB DTVM, i n 
vestimos nos últimos anos pa
ra ter ferramentas não apenas 

para monitorar o risco, mas 
também para tomar medidas 
no momento adequado. Tam
bém queremos ser uma gestora 
cada vez mais internacional. 

Há alguma instituição 
no radar da BB DTVM para 
se associar em seu processo 
de internacionalização? 
Temos parcerias que vão permi
tir aumentar a nossa capacida
de de distribuição no mercado 
externo e trazer práticas de ges
tão para o país. Estamos visitan
do parceiros na Ásia, América 
Latina e Europa para avaliar o 
apetite dos investidores por pro
dutos. Já temos uma iniciativa 
nos Estados Unidos, mas o pro
cesso de retomada da economia 
lá está lento. Na América Latina 
não existem tantas opções de 
ativos como aqui, então o objeti
vo é levá-las. A Europa e a Ásia, 
que já têm uma posição impor
tante em títulos soberanos brasi
leiros e papéis de empresas na
cionais, como a Petrobras, e 

tem apetite por fundos de longo 
prazo, querem fundos de divi 
dendos, e debêntures com isen
ção de impostos. 

Qual o próximo passo 
para a internacionalização? 
Hoje, em função do cenário, te
mos um objetivo global. Temos 
uma posição no mercado exte
rior pouco abaixo de US$ 10 bi 
lhões, com participação impor
tante de clientes institucionais. 
Se conseguirmos em 2012 cres
cer 20%, será um crescimento 
importante. 

Quais são as estratégias 
para o mercado doméstico? 
Nosso foco irá se voltar para 
o varejo, com um trabalho de di 
vulgação de alternativas de i n 
vestimento. Acreditamos que o 
cenário continua 
desafiador mas 
apostamos que fe
charemos este 
ano com um bom 
crescimento. E s 
tamos também 
revisando nosso 
portfólio. Quere
mos aproveitar 
lacunas diante de 
um cenário de ta
xas mais baixas, 
que acarreta uma 
desindexação do 
mercado financei
ro e alongamento 
dos prazos dos 
produtos. Quere
mos tornar as es
tratégias mais cla
ras, lançar novos 
produtos e consolidar outros, 
pois hoje nosso portfólio é 
abrangente, soma quase 450 
fundos. Também queremos d i 
minuir a participação de aplica
ções indexadas à Selic, que ain
da correspondem a uma grande 
parte do portfólio, e, tprnp de 
70%. Estamos preparando a ca
sa, pretendemos continuar lide 
res do mercado. Há diversas coi
sas acontecendo, como a cria
ção de dois fundos de previdên
cia complementar, o Funpresp, 
e outro, que está sendo criado 
no âmbito do poder público fe
deral e representa uma oportu
nidade para o setor de fundos. A 
criação de fundos de previdên
cia complementar no setor pú
blico é um mercado extrema-

mente promissor. Acreditamos 
que podem ser criados fundos 
do porte de um Previ, ou até 
maior. Temos uma gestão com
petitiva no segmento, e iremos 
disputar o mercado. Hoje tam
bém há a possibilidade de i n 
gresso maior de investidores 
pessoas físicas no mundo dos i n 
vestimentos. Existe um incenti
vo grande ao consumo, ao crédi
to, mas, obviamente, uma vez 
que as pessoas consigam satisfa
zer suas demandas, elas vão co
meçar a poupar mais. 

Neste cenário desafiador, 
haverá uma consolidação 
entre as gestoras? 
Ainda notamos mais casas en
trando no mercado do que sain
do. O mercado brasileiro tende 
a ficar com um desenho mais 

claro. Grandes ca
sas, que têm uma 
capacidade de dis
tribuição forte, 
como são os c a 
sos de Itaú, Bra-
desco e outras 
vinculadas a gran
des bancos co
merciais, vão con
tinuar a ocupar 
um espaço impor
tante do merca
do, mas vão ter 
que criar compe 
tências para gerir 
ativos mais estru
turados e sofisti
cados. E vai conti
nuar existindo 
uma quantidade 
grande de buti -

ques, que estruturam fundos 
com estratégias mais sofistica
das. Também há o ingresso das 
instituições financeiras estran
geiras. O Brasil tem sido mais 
procurado porque muitas casas 
não estão conseguindo desen
volver adequadamente seu ne
gócio por conta da crise no exte
rior. Então, querem entrar no 
país, ou investir mais aqui. O 
cenário é saudável, mais com
petitivo, e a diversificação de 
gestores deve se aprofundar. 
Todos vão ter que ser mais efi
cientes para ocupar adequada
mente seu espaço no negócio 
de gestão. • 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 out. 2012, Caderno Especial Brasil em Perspectiva, p. A35.




