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Qualidade da alocação é o
que protege o patrimônio

A
vida dos
alocadores de
ativos está sendo
mais desafiadora
em 2013 do que

foi em 2008, no auge da crise
financeira mundial. Um estudo
comparativo do desempenho
dos principais ativos
negociados no mercado de
capitais brasileiro até agosto
de 2013 em relação a 2008
demonstra que a atividade
de alocação de recursos está
mais complexa este ano do
que durante a crise do
subprime. Uma alocação
balanceada entre ativos da
bolsa e renda fixa não ofereceu
proteção durante o ano.

Em 2008, o Ibovespa havia
sofrido queda acumulada de
41,22%. Em compensação, os
especialistas em alocação de
recursos puderam encontrar
defesa no CDI (que variou
12,37% no acumulado do ano),
nos títulos de renda fixa
prefixados (o IRF-M se valorizou
13,88%) e nos títulos atrelados
à inflação (o IMA-B fechou com
alta de 11,03%). Já o quadro
relativo a 2013 mostra, além
da desvalorização de 17,96%
do Ibovespa no acumulado até
agosto, o recuo dos títulos
prefixados (no período, há
uma leve desvalorização
de 0,09%) e de inflação
(o IMA-B caiu 9,06% no ano
até agosto). Apenas o dólar
(+16,10%), o CDI (+4,89%) e o
IFMM (+5,59%) — este último
utilizado como benchmark
para os fundos multimercados
brasileiros — mostraram um
desempenho positivo no ano.

O cenário atual traz um
desafio gigantesco não
apenas para quem busca
rentabilidade, mas também
para aqueles que simplesmente
desejam preservar o
patrimônio conquistado.
É comum, no trabalho com
gestão de fortunas, encontrar
famílias com perfil
extremamente conservador.
Em geral, elas têm um histórico
de empreendedorismo e
trabalho suado e buscam
um gestor que possa
garantir os recursos para
as próximas gerações.

A forma mais segura de
aplicar recursos é buscar
qualidade de alocação de
ativos. Um estudo publicado
nos EUA em 1995, intitulado
“Determinants of Portfolio
Pe r f o r m a n c e” e assinado por
G.P. Brinson, L.R. Hood and G.L.
Beebower, demonstrou que,
no médio e longo prazos,
91,5% da performance futura
vai depender da qualidade
de alocação de ativos. Embora
já tenha quase 20 anos, esta
tese tem sido acompanhada
com interesse por todo o
mercado e a cada dia se
prova mais verdadeira.

O veículo que os gestores
de fortunas escolhem para
alocar com qualidade os
ativos de seus clientes são os
fundos multimercados, que
permitem uma flexibilidade
maior na seleção entre classes
de ativos. Mas a alocação
de recursos com qualidade
nesses fundos tem de levar
em conta três fatores essenciais:
construção do cenário,
com a definição de temas
de investimentos e uma análise
detalhada de como expressar
essas visões nas posições
do portfólio; compreensão
dos instrumentos, que
devem ser compatíveis com
o nível de convicção e a
respectiva relação risco e
retorno; e, por fim, controle

de riscos, o que requer que
as regras estabelecidas para
a construção do portfólio
sejam seguidas e que a análise
de risco seja rigorosa.

Na construção de cenário,
os desafios são grandes porque
há um movimento global de
migração de recursos para os
EUA, atraídos pela elevação
das taxas de juros (para um
prazo de 10 anos) de 1,6% ao
ano para 2,7%, e os países
emergentes veem uma redução
no fluxo de capitais. Como
agravante para o Brasil, há
a desaceleração da economia
chinesa, principalmente no
primeiro semestre do ano,
que faz com que a grande
pauta de exportação brasileira
(commodities) seja
negativamente afetada. E há
ainda a terceira vertente, que é a
redução na confiança na gestão
do Brasil, com a percepção de
uma interferência excessiva do
governo no mercado como
um todo e em sua incapacidade
de controlar a inflação.
A desvalorização do real é o
sinal mais evidente disso.

Neste momento,
conseguimos enxergar no
mercado alguns exageros.
Mas temos observado com
atenção redobrada a curva
de juros futuros. Para o ano
de 2015, a taxa média
precificada já é de quase 12%.
O que implica uma taxa real
de pelo menos 5,5%, se
acreditarmos que a inflação
ficará controlada dentro da
meta. Esse nível de rendimento
é um sinal para que se inicie
a alocação paulatina em
títulos prefixados.

Já no mercado de ações não
acreditamos que a bolsa
brasileira esteja barata, mas
temos convicção de que é
uma bolsa de alfa, não de beta.
Ou seja, as oportunidades
de renda variável estão na
seleção de boas ações.
Devemos buscar as empresas
que ainda têm espaço para
desempenhar melhor que o
índice Ibovespa, como é o caso
das companhias do setor de
construção civil voltado para
baixa renda — que deve
continuar crescendo —,
financeiro e sucroalcooleiro.

Mas como agir em uma hora
como essa? A primeira grande
lição é fugir da tentação de
comprar ouro ou moeda
estrangeira como estratégia
de investimento. Isto porque,
em momentos de instabilidade,
esses ativos tendem a se
valorizar instantaneamente,
mas não costumam se manter
assim sequer no médio prazo.

A segunda lição parece óbvia:
não embarcar irracionalmente
nas ondas de investimentos.
Se fosse óbvia, porém, não
conheceríamos tantas histórias
de pessoas que perderam
muito dinheiro por investir
na aplicação do momento.
O maior exemplo atual são
os fundos imobiliários, que
atraíram nos últimos três
anos milhares de pequenos
investidores e, só este ano,
já se desvalorizaram em média
11,62%. Fundos imobiliários
podem e devem fazer parte de
seu portfólio, desde que
adquiridos com uma análise
criteriosa e que jamais
representem a maior parte
de seus investimentos.

E, por fim, diversificar.
Diversificação é também
um dos componentes da
alocação de ativos. Por isso,
vale prestar atenção aos
fundos multimercados,
principalmente as carteiras
macro, que não dependem
exclusivamente da direção
do mercado, seja de alta ou de
baixa, para gerar seu retorno.
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FINANÇAS PESSOAIS

Mulheres: do comando dos
gastos ao dos investimentos
Elas estão mais preocupadas em entender os riscos e tomam decisões com base em
objetivos, não em dicas de amigos como os homens. Por Luciana Seabra, de São Paulo

Três erros são frequentes às
mulheres ao lidar com dinheiro:
ignorar o impacto da inflação
sobre o poder de compra, de-
pender de um evento como di-
vórcio ou doença na família pa-
ra se atentar às finanças e ter di-
ficuldade de se colocar em pri-
meiro lugar, como quando as dí-
vidas pesam e elas são incapazes
de dizer não aos pedidos dos fi-
lhos. Essas foram algumas das
conclusões de Linda Descano na
presidência do Women & Co.,
área do Citi que estuda o com-
portamento das mulheres nas
relações com as finanças e os in-
vestimentos e busca orientá-las
na tomada de decisões.

Além do serviço para mulhe-
res, em que atua desde 2003, Lin-
da foi gestora de portfólio para
clientes de alto patrimônio do
banco. Mas, quando o assunto é
investir, disse ao Va l o r , as mulhe-
res avaliam as opções sem perder
de vista os objetivos e fazem
questão de entender os riscos.

Valor: É comum que as mulheres
sejam responsáveis por planejar os
gastos e investimentos da família?

Linda Descano: As mulheres es-
tão controlando mais dinheiro
do que nunca. Nos Estados Uni-
dos, mais de dois terços delas se
consideram Chief Financial Offi-
cer (CFOs, ou diretoras financei-
ras) de seus lares. Elas influen-
ciam não somente a forma como
suas famílias gastam dinheiro,
mas, agora mais do que nunca, a
forma como investem e plane-
jam o futuro. As crescentes in-
fluência e afluência financeira
das mulheres levaram a uma
transformação na forma como
elas abordam as decisões que to-
mam em suas vidas profissionais
e financeiras. As mulheres con-
trolam 60% do gasto global e 80%
dos gastos nos EUA, tomando as
decisões finais para 90% das com-
pras do lar, 65% das aquisições de
novos carros e 80% das escolhas
sobre cuidados com a saúde.

Valor: Quais são os erros mais
comuns das mulheres no planeja-
mento financeiro?

Linda: Descobrimos que exis-
tem três erros comuns que algu-
mas mulheres ainda cometem
quando gerenciam seu dinheiro.
Em primeiro lugar, às vezes elas
fecham os olhos para a inflação. É
crítico para as mulheres conside-
rar o impacto da inflação sobre
seus retornos — nós vivemos
mais do que os homens e a infla-
ção vai afetar o nosso poder de
compra por um período maior.
Em segundo lugar, elas frequen-
temente não prestam atenção às
suas finanças ou colocam seu
plano em movimento até que se-
jam confrontadas com um alar-
me — e em geral não é porque al-
go bom aconteceu. É o resultado
de um divórcio, de doença, mor-
te de um cônjuge ou parceiro ou
perda do emprego. É importante
começar cedo, ser consistente e
fazer um balanço regularmente.
Por fim, elas não se colocam em
primeiro lugar — as mulheres
têm uma tendência natural de se
colocar por último. É importante
financiar-se primeiro e dizer
“n ã o” quando se passa a ser um
caixa eletrônico para as crianças.

Valor: Quais são as diferenças
entre mulheres e homens nas finan-
ças e nos investimentos?

Linda: Há ampla evidência de
que homens e mulheres abor-
dam investimentos de forma di-
ferente, mas muitos desses pon-
tos são generalizações. Há muita
variedade entre os diferentes ti-
pos de mulheres também. Os ho-
mens tendem a ser mais táticos
ou transacionais em seus investi-
mentos — são mais propensos a
comprar uma ação com base na
dica de um amigo ou em reação a
notícias, enquanto as mulheres
tomam decisões baseadas em
seus objetivos e se um investi-
mento realmente se encaixa ne-
les ou não. Algumas de nossas
pesquisas sugerem que, quando
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Linda Descano, do Women & Co.: elas preocupam-se mais com segurança

as mulheres são as CFOs, é mais
provável que a família tenha um
planejamento financeiro e metas
específicas e tangíveis. As mulhe-
res também põem mais ênfase
no desempenho relativo do que
no absoluto, o que significa que o
desempenho com relação ao
“benchmark” da indústria não é
persuasivo para elas. As mulhe-
res olham para o contexto: como
isso vai impactar meu objetivo?

Valor: E quanto ao risco?
Linda: A visão predominante é

que homens são tomadores de
risco e mulheres evitam o risco.
Mas eu acredito que uma descri-
ção mais precisa para as mulhe-
res de hoje é “pensadoras de ris-
c o”, o que significa que as mulhe-
res estão dispostas a tomar risco
desde que compreendam que ti-
po de risco estão tomando. Tudo
se resume à forma como o risco é
enquadrado. Mulheres estão me-
nos dispostas a tomar risco, mais
preocupadas sobre segurança e
sobre preservar seu dinheiro.

Valor: Como planejar os gastos
da família?

Linda: Primeiro você precisa ti-
rar uma fotografia do estado
atual de suas finanças — quanto
entra e quanto sai. Em seguida,
defina as metas. Separe suas ne-
cessidades de poupança como
longo prazo (por exemplo, apo-
sentadoria) e curto prazo (como
reparos domésticos) para que
possa decidir como alocar seu di-
nheiro. Rastreie suas despesas
por um mês inteiro, depois avalie
para onde seu dinheiro está indo.
Calibre os resultados como “pre -
ciso ter” versus “é bom ter”. Você
pode ter que fazer um “sacrif ício
de poupança” para ter certeza de
que está guardando alguma coi-
sa a cada mês, de modo que você
possa começar a construir eco-
nomias para seus objetivos. Para
começar, poupe automatica-
mente uma quantia fixa de seu
salário — nenhuma quantia é pe-
quena demais. Mas, se você tem
dívidas, pague-as primeiro.

Valor: Novas tecnologias, como
aplicativos para celular, ajudam a
organizar as finanças?

Linda: A tecnologia torna mui-
to mais fácil gerir as finanças.
Aplicativos para celular tornam
possível não só manter o contro-
le de suas contas enquanto você
está em movimento, como tam-
bém podem ajudar a simplificar
tarefas financeiras. Você pode fa-
zer pagamentos e configurar
lembretes para pagar contas em
dia — tudo na palma da sua mão.

RENDA VARIÁVEL

Ibovespa pode ir
abaixo de 50 mil
pontos, diz BofA
Aline Cury Zampieri
De São Paulo

Riscos de curto prazo podem
provocar um movimento de
venda de ações brasileiras, e o
Ibovespa pode negociar abaixo
dos 50 mil pontos, segundo o
Bank of America Merrill Lynch
(BofA). Em relatório, os analistas
Felipe Hirai e Marina Valle di-
zem que, segundo o estrategis-
ta-chefe de investimentos do
banco, Michael Hartnett, confli-
tos na Síria, juros mais altos nos
EUA, uma crise potencial na Ásia
(com déficits em contas corren-
tes), altos níveis de especulação
e uma desaceleração no merca-
do americano de residências po-
dem ser catalisadores para uma
correção nos mercados de risco
globais. Saídas de ações e um ca-
lendário pesado de eventos (in-
cluindo a sucessão no Fed) po-
dem adicionar volatilidade.

Segundo o BofA, um cenário
complicado parece ser consenso
no Brasil. Os analistas afirmam que
os investidores esperam fraco cres-
cimento, inflação alta e câmbio de-
preciado. Além disso, visibilidade
política limitada e falta de catalisa-
dores devem barrar uma aprecia-
ção maior da bolsa brasileira, que
negocia hoje a uma relação pre-
ço/lucro de 11,5 vezes para 2013 e
10 vezes para 2014, com risco alto
de redução de projeções de lucros.

O BofA diz que ainda prefere
exportadores em relação a em-
presas que atuam no setor do-
méstico, em função de avanços
na China e da fraqueza do real.
Com isso, manteve sua perspec-
tiva de desempenho acima do
mercado (“overweight ”) para
materiais básicos e industriais.
Mas retirou Arteris da carteira
recomendada, já que o prêmio
oferecido é baixo. O BofA redu-
ziu ainda os grandes bancos a
“equal weight” (desempenho
em linha com o mercado), mas a
exposição a Cielo foi elevada.

Foi mantida ainda exposição
“equal weight” em energia, mas o
peso de Cosan e Ultrapar foi ele-
vado para compensar o aumento
de OGX após o rebalanceamento.
E “underweight ” (abaixo do mer-
cado) para consumo, concessões e
telecom. No portfólio principal de
Brasil estão: E m b r a e r, Iochpe, Va -
le, Gerdau, S u z a n o, Kroton, Itaú
U n i b a n c o, B r a d e s c o, Cielo, BR
Malls, Pe t r o b r a s , Cosan, Ultrapar,
Pão de Açúcar, AmBev e S a b e s p.

Quando as mulheres
são as CFOs, é mais
provável que a família
tenha um planejamento
financeiro e metas
específicas e tangíveis

Valor: É comum ouvir que as mu-
lheres gastam muito dinheiro com
luxo, como roupas e sapatos, por
exemplo. É um estereótipo?

Linda: Mulheres são conscien-
tes, práticas e frequentemente
compradoras muito experientes,
embora sejam rotuladas como
consumistas impulsivas, descui-
dadas ou “shopaholics”. Espero
que nós coloquemos um fim nes-
se estereótipo em breve.

Valor: Em um bom planejamento
financeiro, há espaço para luxos?

Linda: Faça o orçamento de
forma estratégica e você terá di-
nheiro para gastar com o que
ama. Férias ou uma bolsa incrível
que você pode vir cobiçando por
meses pode soar como uma estri-
pulia, mas se você faz disso uma
de suas metas de curto prazo e
for capaz de fazer alguns peque-
nos sacrifícios de poupança ao
longo do caminho, você pode
perceber que existe espaço para
um “investimento em sua felici-
d a d e” que não vai prejudicar o
seu orçamento. Tente evitar o im-

pulso comprador para não des-
perdiçar dinheiro com coisas
que não valem a estripulia.

Valor: As mulheres aprenderam
com a última crise econômica?

Linda: A pesquisa “Citi Econo-
mic Pulse” oferece algumas pis-
tas sobre como a recessão afetou
os hábitos financeiros dos ameri-
canos e o que eles aprenderam
sobre gerenciar dinheiro. De fa-
to, três de quatro dizem que
aprenderam com seus erros fi-
nanceiros pré-recessão. Nós des-
cobrimos que mais da metade —
cerca de 60% — tem pago seus
cartões de crédito todos os meses
e separado algum dinheiro para
emergências e poupança. Cerca
de metade reportou usar os servi-
ços de pagamento de contas
on-line para evitar atrasos e mul-
tas. Quando eles gastam, dois de
cinco maximizam as recompen-
sas de seus cartões de crédito e
um quarto reportou usar cupons
on-line para esticar seus dólares
suados. Apesar de persistentes
ventos contrários na frente de
emprego, a esmagadora maioria
dos adultos, 77%, é otimista so-
bre seus futuros financeiros.
Quando se trata de prioridades
para o próximo ano, poupar
mais, ganhar mais e ter menos
dívidas estão no topo da lista.
Também está no topo aprender
mais sobre formas de poupar pa-
ra a aposentadoria e investir.

Valor: Existem diferenças entre
as mulheres de países desenvolvi-
dos e em desenvolvimento em ter-
mos de finanças e investimentos?

Linda: As tendências que te-
mos visto nos EUA e em outros
países maduros são evidentes
em todo o mundo, com mulhe-
res em mercados emergentes
contribuindo significativamente
para o crescimento da riqueza
controlada pela mulher. Um nú-
mero crescente de mulheres al-
tamente qualificadas de merca-
dos emergentes começa seus
próprios negócios, sobe na hie-
rarquia corporativa e cria sua ri-
queza. A ascensão das mulheres
supera o avanço dos homens em
todo o mundo. Nos 23 países
membros da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), o percen-
tual de mulheres que devem
cursar uma universidade duran-
te suas vidas cresceu de 60% em
2005 para 69% em 2010 (compa-
rado a um crescimento de 48%
para 55% no caso dos homens).

Valor: Que tendências você en-
xerga no planejamento financeiro?

Linda: As famílias precisam
contar mais do que nunca com
suas próprias economias para fi-
nanciar a educação, a aposenta-
doria e os cuidados com a saúde.
Nós também estamos vivendo
mais, de modo que a tendência
que precisamos reforçar é a im-
portância de começar a poupar
tão cedo quanto possível.

Palavra do gestor
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