
O real é uma das cinco
moedas mais frágeis
do mundo hoje e vai
se desvalorizar mais
20%. O pior ainda está
por vir: os US$ 3,9 tri
investidos por fundos
em países emergentes
estão de saída”

Acho um absurdo
alguns economistas
brasileiros reclamarem
de que a taxa de
desemprego está
muito baixa. Que
bom problema, não?
Nos Estados Unidos,
isso seria uma piada”
JimO’Neill
Criador da sigla Bric

Um dos maiores problemas do Bra-
sil nos últimos cinco anos foi o for-
talecimento do real. Agora, a des-
valorização pode ajudar o país,
pois vai recuperar a competitivi-
dade internacional dos produtos
que exporta — e o Brasil depende
muito das exportações para cres-
cer. A opinião é de Jim O Neill, o
criador da sigla Bric (Brasil, Rús-
sia, Índia e China). O economista
britânico de 56 anos é um dos
maiores especialistas em merca-
dos emergentes do mundo. Em
maio, aposentou-se do cargo de
presidente da gestora de recursos
do Goldman Sachs, banco de in-
vestimentos americano onde co-
meçou a trabalhar em 1997.

“O Brasil está melhor hoje do
que há dois anos”, diz. Para ele,
também, o potencial de cresci-
mento do Brasil é de 4,5% ao ano
e não de 2,5%, como defendem al-
guns economistas brasileiros. “E
a inflação atual, na casa dos 6,5%
ao ano, é um problema pequeno.
Sim, precisa cair, mas não é preo-
cupante”. O’Neill diz, também,
que ainda não há crise alguma nos
países emergentes; e que a saída
do programa de estímulo monetá-
rio dos Estados Unidos, conheci-
do como Quantitative Easing
(QE), não vai ser tão complicada
quanto o mundo está prevendo.
“Estão todos muito pessimistas.
As pessoas se preocupam de-
mais”, disse. “Acho um absurdo
reclamar que a taxa de desempre-
go no Brasil está baixa. Que bom
problema, não? Nos Estados Uni-
dos, isso seria uma piada.”

As declarações do “pai dos
Brics” são compartilhadas ape-
nas em termos por economistas
ouvidos pelo Brasil Econômico
ontem, quando o mercado deu
sinais de melhora no humor,
com alta da bolsa e queda do dó-

lar. Mas também há os que dis-
cordam totalmente.

“A inflação e a desvalorização
cambial, por si, não são proble-
mas. O que não pode acontecer é
contaminação das expectativas.
O governo criou um cenário de in-
certezas e isso refletiu nos agentes
econômicos devido à postura
quanto à política econômica”, dis-
se Pedro Paulo Silveira, diretor de
gestão da Vetorial Asset.

Luiz Otavio de Souza Leal, eco-
nomista chefe do Banco ABC Bra-

sil, concorda que a alta do dólar
vai aumentar a competitividade.
“Mas a questão é: como será a
transição? Antes de virar aumen-
to de produção e crescimento de
exportação, o primeiro efeito é na
inflação. Qual será a resposta do
Banco Central para evitar que a in-
flação saia do controle? Por en-
quanto tem sido boa”, diz.

Em relação à crise nos emer-
gentes, há controvérsias. Como
O’Neill, Silveira, da Vetorial, e
Newton Rosa, economista-che-
fe da SulAmérica Investimentos,
não acreditam nisso. “Os emer-
gentes não terão problemas em
função da alta dos juros nos EUA.
Os países da América Latina, Ín-
dia, China e leste europeu têm
potencial de crescimento eleva-
do, com uma população jovem e
de baixa renda”, diz Silveira. “Es-
tamos vendo refluxo das commo-
dities e o crescimento econômi-
co mundial vai depender dos paí-
ses desenvolvidos, liderados pe-
los Estados Unidos. Estamos em
um momento de crescimento as-
simétrico, mas acredito que isso
se ajustará”, diz Rosa.

Já Stephen Jen, cofundador
da SLJ Macro Partners e ex-che-
fe mundial de câmbio do Morgan
Stanley, diz que o real é uma das
cinco moedas mais frágeis do
mundo hoje e vai desvalorizar
mais 20%. Jen foi um dos primei-
ros a alertar para uma “interrup-
ção súbita” de fluxo de capital pa-
ra os emergentes, em abril. “O
pior ainda está para vir, porque
US$ 3,9 trilhões dos fundos in-
vestidos em mercados emergen-
tes nos últimos quatro anos sai-
rão à medida que o Federal Reser-
ve (Fed), banco central dos Esta-
dos Unidos, interromper o pro-
grama de estímulo (QE)”.

Para O’Neill, porém, o fim do
QE não será tão complicado. “O
processo de ajuste é sempre difí-
cil, mas quando os juros volta-
rem a normalidade, será ótimo”,
diz. Com Bloomberg

StephenJen
SLJ Macro Partners
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‘Desvalorizar
o real é bom
para o Brasil’
Criador da sigla BRIC diz que o país está melhor hoje que em 2011

mas bons indicadores não evitam projeções negativas no mercado
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Itaú lança o primeiro ETF no Chile
Estreou ontem o primeiro fundo de índices do Itaú no Chile,

o It Now IPSA. O ETF replica a rentabilidade das 40 ações com maior

presença no mercado local. No ano passado, o banco venceu a

licitação realizada pela Bolsa de Comercio de Santiago para criar ETFs

de seus principais índices. Com esse processo, o Itaú conquistou

o direito do uso exclusivo das marcas registradas IPSA, IGPA e Inter-10.

Apesar de os fundos de hedge es-
tarem dando adeus aos países
emergentes, estão longe de aban-
donar o Brasil — que tem sido a
exceção à regra. De acordo com
levantamento exclusivo feito pe-
lo eVestment, 2013 registra o me-
nor fluxo de entrada de capital
desde 2009 nas regiões em desen-
volvimento e apresenta o menor
crescimento de ativos, de ape-
nas 16%, desde que a casa de aná-
lise começou a coletar dados,
em 2006. “Mas parece que o mer-
cado de fundos de hedge tem si-
do capaz de distinguir o Brasil
dos outros países”, comenta Pe-

ter Laurelli, vice-presidente de
pesquisas do eVestment.

Do total da carteira dos hedge
funds em emergentes, o Brasil re-
presenta 11,79% — atrás apenas
da China com 14,43% do portfó-
lio. No segundo trimestre, o país

recebeu, sozinho, US$ 3,37 bi-
lhões, enquanto os emergentes
como um todo tiveram uma saída
de US$ 20 milhões, no saldo total.
O crescimento brasileiro, no ano
até junho, foi de 4,16%. “Investi-
dores institucionais ainda estão
muito interessados no Brasil”, co-
menta Ben Olmstead, vice-presi-
dente de produtos estratégicos da
eVestment. Um dos motivos é a
rentabilidade média dos fundos
que, nos últimos três anos, está
na casa de 18%. De junho do ano
passado até o mesmo mês de
2013, o retorno foi de 3,85%.

Mas, quando se leva em consi-
deração os emergentes como um
todo, a rentabilidade em junho foi
de 6,08%, enquanto os fundos
dos Estados Unidos atingiram

20,74% — impulsionados pelas de-
clarações do presidente do banco
central americano, Ben Ber-
nanke, sobre a possível diminui-
ção dos estímulos monetários, em
maio. Esta é a primeira vez que o
retorno dos emergentes e dos ame-
ricanos seguem em direções opos-
tas — enquanto a rentabilidade
dos veículos dos Estados Unidos
cresceu, o dos emergentes retraiu.

Bernardo Mariano, analista do
Equity Research Desk, destaca
que os emergentes continuam
bastante atraentes, apesar do ce-
nário menos favorável deste ano
— com PIB crescendo menos. O
especialista destaca ainda que
uma guerra contra a Síria pode
ter impacto, no curto prazo, para
os mercados como um todo.

VanderleiAlmeida/AFP

Natália Flach
nflach@brasileconomico.com.br
São Paulo

O’Neill, criador
dasiglaBric,

achaque
asaídadoQE
nãoserátão
traumática

PatriciaStavis

Fundos de hedge saem de emergentes, mas não do Brasil

FUNDO DE ÍNDICES

País chama atenção
pela rentabilidade
média dos fundos de
hedge que, nos últimos
três anos, está na casa
de 18%. De junho do
ano passado até o
mesmo mês de 2013,
o retorno foi de 3,85%
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 set. 2013,  Finanças, p. 20-21.


	BRAECO1-01__03-09-13
	BRAECO1-02__03-09-13
	BRAECO1-03__03-09-13
	BRAECO1-04__03-09-13
	BRAECO1-05__03-09-13
	BRAECO1-06__03-09-13
	BRAECO1-07__03-09-13
	BRAECO1-08__03-09-13
	BRAECO1-09__03-09-13
	BRAECO1-10__03-09-13
	BRAECO1-11__03-09-13
	BRAECO1-12__03-09-13
	BRAECO1-13__03-09-13
	BRAECO1-14__03-09-13
	BRAECO1-15__03-09-13
	BRAECO1-16__03-09-13
	BRAECO1-17__03-09-13
	BRAECO1-18__03-09-13
	BRAECO1-19__03-09-13
	BRAECO1-20__03-09-13
	BRAECO1-21__03-09-13
	BRAECO1-22__03-09-13
	BRAECO1-23__03-09-13
	BRAECO1-24__03-09-13
	BRAECO1-25__03-09-13
	BRAECO1-26__03-09-13
	BRAECO1-27__03-09-13
	BRAECO1-28__03-09-13
	BRAECO1-29__03-09-13
	BRAECO1-30__03-09-13
	BRAECO1-31__03-09-13
	BRAECO1-32__03-09-13



