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BLUE CHIP
Em parceria com
a marca gaúcha Tches,
o cabeleireiro Mauro
Freire lança grife
de calçados
confortáveis para
quem passa o dia em pé
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C U LTU RA
Exposição na Tate
Modern, em Londres,
reúne produção de
William Klein, um dos
artistas mais influentes
da história da
foto g ra f i a
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L I V ROS
Ao explicar por que
deixou seu bom
emprego no Goldman
Sachs, Greg Smith
mostra que não
entendeu alguns
fatos fundamentais

Cuidado
com o ‘b r i n q u e d o’

Bastam 30 anos para que um
carro de R$ 1 milhão consuma
um patrimônio de R$ 10 milhões.
Ou 15 para que um helicóptero
de luxo, no valor de R$ 30 mi-
lhões, leve consigo uma herança
de R$ 100 milhões em deprecia-
ção e custos de manutenção. Exa-
gerar nos chamados “brinque -
dos sofisticados” é um dos equí-
vocos mais comuns dos ricos, se-
gundo Ernesto Leme, responsá-
vel pela área de gestão de fortu-
nas da Claritas. O “eu mereço” até
é válido no caso de grandes volu-
mes de recursos. Os gestores de-
fendem, entretanto, que ele seja
consciente e limitado.

“Em nosso dia a dia gerindo
fortunas, temos visto casos em
que o patrimônio que gera des-
pesas chega a representar 30%
ou 40% do total de ativos”, afir-
ma Leme. Com a experiência da
consultoria a 52 famílias de bol-
sos fartos, ele sugere que esse
percentual fique entre 10% e
15%, se aproximando mais do
patamar inferior quanto menor
for o patrimônio.

Leme calcula que o valor de
cada um desses ‘brinquedos’ —
como carros de luxo, iates, heli-
cópteros, apartamentos em Mia-
mi e Paris — deprecie 10% ao
ano. Outros 10% do valor se-
riam gastos com o item anual-
mente, desde a manutenção e
seguro até despesas com piloto
ou marinheiro, por exemplo.
Para avaliar o impacto do bem
sobre o patrimônio, Leme suge-
re uma simulação. Ele conside-

Fonte: Claritas  * Na simulação, o patrimônio não alocado em brinquedos é aplicado em um investimento com taxa de retorno de 6% ao ano, líquida de imposto, consumido por inflação 
idêntica. Os gastos de depreciação e manutenção são estimados, cada um, em 10% do valor do bem, sendo que os gastos com manutenção são ajustados anualmente pela inflação.

10 anos depois

R$ 76,82 milhões
20 anos depois

R$ 53,21 milhões

30 anos depois

R$ 10,94 milhões
32 anos depois

Zero

R$ 10 milhões*

R$ 20 milhões*

R$ 30 milhões*

10 anos depois
R$ 53,64 milhões

20 anos depois
R$ 6,43 milhões

22 anos depois

Zero
10 anos depois

R$ 30,46 milhões

16 anos depois

Zero

Patrimônio inicial: R$ 100 milhões Evolução do patrimônio ao longo do tempo dada a depreciação e gastos com o bem

O custo do luxo
Aeronaves, barcos e carros de luxo 

consomem rapidamente o patrimônio

ra que o restante do patrimônio
seja aplicado em um investi-
mento com taxa de retorno de
6% ao ano (líquida de imposto),
consumido por uma inflação
idêntica. Daí vem que um patri-
mônio de R$ 100 milhões, em
que 30% estão em ‘brinquedos’,
desaparece em 15 anos. Se o
percentual for de 10%, o prazo é
maior, de 31 anos.

A conta é conservadora, afir-
ma o executivo da Claritas, lem-
brando que a nova estrutura de
juros da economia brasileira
torna o retorno mais difícil de
ser alcançado. “É bom lembrar
ainda que a inflação do rico não
é a do IPCA. Ele é consumidor de
serviços, como restaurantes, que
têm subido mais de 12% ao ano”.

Estimar os custos de um brin-
quedo pode ser bem difícil para
quem nunca teve um. Segundo
um conhecedor do mercado que
preferiu não se identificar, so-
mente a manutenção obrigató-
ria de um helicóptero como o
Agusta — que costuma agradar
os executivos e vale por volta de
US$ 8 milhões — custa, depen-
dendo do uso, a partir de R$ 2
mil por mês. Há ainda o com-
bustível. Para se ter uma ideia,
um voo de helicóptero entre
São Paulo e Rio, abastecido na
origem, consome cerca de R$ 2
mil em querosene, diz a fonte.
Se a intenção for chegar a Nova
York, será preciso comprar um
avião de grande porte. E o con-
sumo deve ficar entre 15 mil e
18 mil litros, ou seja, serão

queimados pelo menos R$ 60
mil em combustível.

Para guardar o helicóptero ou
avião é preciso um hangar, que
pode ser comprado ou alugado.
No interior de São Paulo, segun-
do a fonte ouvida pelo Va l o r , fi-
ca em torno de R$ 10 mil men-
sais para helicópteros e R$ 30
mil para aviões grandes. Há ain-
da o piloto particular, cujo salá-
rio pode passar de R$ 20 mil. No
caso do avião grande, pode ser
aconselhável levar um mecâni-
co, que ganha por volta de R$ 10
mil. O seguro, segundo informa-
ções de mercado, chega a 5% do
valor do bem. E a lista vai longe:
tripulação, tarifa de pouso...

“Muitas vezes não se tem di-
mensão do custo que aquilo re-
p r e s e n t a”, afirma o planejador
financeiro Fabiano Calil. Além
disso, diz, o polpudo desembol-
so em alguns casos é seguido de
arrependimento. Quem sonha
com um helicóptero, por exem-
plo, não costuma pensar no des-
locamento de carro até o local
da decolagem. Por isso, aos
clientes que querem uma aero-
nave ou um carro de luxo, Calil
sugere começar pelo uso com-
partilhado. As intenções costu-
mam mudar depois de um ano,
diz. “Às vezes o desejo era so-
mente de dar algumas voltas.” E
ainda que o mercado para bens
de luxo seja crescente, a perda
de valor, ressalta, é bastante sig-
nificativa na revenda.

O uso compartilhado também
não é nenhum agrado ao patri-

mônio, mas vale comparar. Para
se ter uma ideia, na Prime Frac-
tion Club, que oferece a proprie-
dade compartilhada de jatos, he-
licópteros, iates e carros de luxo,
o cliente paga R$ 1,04 milhão pa-
ra dividir com outros três afortu-
nados uma coleção formada por
Ferrari 458, Aston Martin, Lam-
borghini Coupé e Porsche 411
Carrera. Além da cota inicial, é
preciso pagar R$ 16,54 mil por
mês de manutenção. Para se ter
uma ideia, a coleção nova custa-
ria cerca de R$ 4 milhões segun-
do a tabela da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (Fipe) e
valores de mercado. Os carros
são renovados a cada dois anos.
Se não usar todas as horas a que
tem direito, o cliente pode nego-
ciar com a empresa um passeio
de barco, por exemplo.

Para quem deseja comparti-
lhar barcos, o mais luxuoso da
empresa — um Azimut 88, com
capacidade para 16 pessoas — di -
vidido com três usuários custa
inicialmente US$ 3,45 milhões.
Para manutenção, são outros
R$ 19,65 mil mensais. Cada clien-
te tem direito a usá-lo dez sema-
nas por ano, quando paga um
adicional de R$ 2,27 mil por hora
de motor ligado. Há até um chefe
de cozinha à disposição.

Para quem não abre mão de
ter o próprio ‘b r i n q u e d o’, o uso
compartilhado pode ajudar a es-
colher o modelo ideal. Na hora
da aquisição, ainda que haja li-
quidez para comprar à vista, o
planejador Calil sugere avaliar

os custos do financiamento. “Há
opções de leasing com taxas
muito convidativas para aerona-
ves brasileiras”, exemplifica. Ca-
lil prefere não indicar um limite
para os brinquedos no patrimô-
nio. “Se você está preocupado
com quanto ele vai representar,
não está na hora de ter”, brinca.

Também no universo dos
brinquedos caros estão os carros
antigos. Especializado no seg-
mento há 25 anos, o despachan-
te Milton Mezzalira Júnior conta
que um de seus clientes tem
mais de cem veículos. Outro tem
uma coleção com todos os mo-
delos antigos da Ferrari. “A des-
pesa por ano com carros antigos
importados fica em torno R$ 30
mil por veículo”, diz. O próprio
Mezzalira tem seu luxo, ainda
que mais modesto. O Fusca 1968
consome cerca de R$ 3 mil por
ano. Há ainda a associação a clu-
bes ou a tão desejada placa pre-
ta, que atesta os pelo menos 80%
de originalidade do carro e lhe
custou R$ 1 mil.

“Tudo que não gera renda, mas
só deprecia e traz despesa, não de-
veria nunca passar de 20% do patri-
m ô n i o”, defende Paulo Colaferro,
sócio fundador da administradora
de patrimônio Ta l e r. Ainda que o
cliente não tenha a intenção de
deixar qualquer herança, a cautela
é necessária. “Em uma economia
dinâmica como a de hoje, como
vou acertar quando o patrimônio
vai acabar? Há pouco tempo tí-
nhamos taxa de juros de 20%, hoje
ela é de 7,25%”, afirma.

O papel do gestor, considera
Colaferro, é conscientizar sobre
o impacto dos brinquedinhos
sobre o patrimônio. E dizer
quanto o cliente poderia ganhar
se investisse os recursos gastos.
“Vou mostrar o custo de oportu-
nidade, mas pode ser que a Fer-
rari seja a motivação para ele ir
trabalhar todos os dias, a reali-
zação de um sonho. Aí, não tem
o que fazer”, diz.

O essencial, concordam os
gestores, é conhecer o impacto
do brinquedo sobre o patrimô-
nio. Ainda que se sintam na
obrigação de defender no míni-
mo a manutenção do poder de
compra, não dá para impor que
o cliente viva somente dos ren-
dimentos. Principalmente com o
avançar da vida. Com 68 anos, o
proprietário de uma fazenda de
criação de gado no Mato Grosso
estudava trocar seu carro de R$
100 mil, valor muito aquém de
10% do seu patrimônio, por um
dos luxuosos modelos expostos
no Salão do Automóvel, realiza-
do em São Paulo no começo de
novembro. “A gente não com-
pra carro por investimento, sa-
be que é custo”, disse o fazen-
deiro. “Mas a vida não é só guar-
dar dinheiro, é desfrutar tam-
b é m”, afirmou enquanto, com a
expressão de uma criança feliz,
abria e fechava cada um dos
compartimentos dos “b r i n q u e-
dinhos” expostos na feira. Difí-
cil contestar.

Ver também página D2

Exagerar nos carros de luxo, aeronaves e iates é um dos maiores
pecados de proprietários de grandes fortunas. Gestores defendem
que o impacto sobre o patrimônio seja conhecido e controlado para
evitar surpresas no futuro. Por Luciana Seabra, de São Paulo

Aquecimento da
indústria do luxo dá
fôlego a um
outro mercado: o
dos brechós D6
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Text Box

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 nov. 2012, Eu & Investimentos, p. D1.




