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RIO DE JANEIRO — No segundo semes-
tre de 2001, Sergio Horovitz recebeu uma
oferta tentadora de seu consultor de investi-
mentos do Bank of America Corp. aqui:
transferir dinheiro de seu inerte fundo de
renda fixa para alguns fundos de hedge, ou
multimercados, chamados “High Yield” e
“Arrojado”.

Arrojado mesmo. Quando uma aposta na
taxa de juros feita pelos gestores do fundo
deu errado nove meses mais tarde, uma
perda média de 25% dos fundos custou a
Horovitz aproximadamente R$ 175.000.
Agora, ele e outros investidores estão con-
templando ações na Justiça, e autoridades
brasileiras de valores mobiliários acusam o
Bank of America de gestão temerária.

O episódio ressalta um grande desafio
em um dos mercados de fundos de hedge
que mais crescem no mundo, e um dos
mais voláteis.

Os fundos multimercados — que no resto
do mundo têm pouca regulamentação, e
geralmente são de alto risco e voltados para
investidores ricos — proliferaram pelo globo
nos últimos anos, à medida que os investi-
dores buscavam aumentar a rentabilidade
de seus portfólios enquanto as taxas de
juros americanas pairavam em níveis histo-
ricamente baixos. Em poucos países o boom
dos fundos multimercados foi tão acentuado
quanto foi no Brasil, onde banqueiros que
perderam o emprego em fusões rapidamen-
te criaram suas firmas e começaram a
administrar recursos. Poucos países foram

tão longe em tornar esses fundos disponí-
veis para investidores da classe média, em
vez de somente os ricos, levantando dúvidas
sobre se alguns poupadores não estariam
expondo seu patrimônio a risco demais.

“Eu sei que parece aquela velha descul-
pa de investidor — ‘eu não sabia’”, diz
Horovitz, de 41 anos, proprietário da produ-
tora de cinema Proview. “Mas é verdade.”

O Bank of America, que desde então ven-
deu sua divisão brasileira de administração
de recursos para o britânico HSBC Holdings
PLC, não quis comentar os detalhes do
caso, citando a confidencialidade dos clien-
tes. Um porta-voz da holding bancária ame-
ricana, que tem sede em Charlotte, na
Carolina do Norte, disse que 85% dos inves-
tidores nos fundos afetados aceitaram uma
oferta voluntária de compensação feita pelo
banco e o desoneraram de responsabilida-
des. Horovitz contratou um advogado e
rejeitou a oferta de acordo, que representa-
va 35% a 40% do que ele perdeu. O procedi-
mento administrativo da Comissão de
Valores Mobiliários que acusou o Bank of
America de fazer apostas arriscadas
demais para os fundos ainda está pendente. 

Os fundos multimercados ou de hedge
brasileiros regulados pela CVM correspon-

dem a um quarto da indústria brasileira de
fundos, de US$ 150 bilhões, de acordo com o
site Fortuna, que acompanha o setor. Dos
4.753 fundos brasileiros em funcionamento
em abril, 42% eram fundos multimercados,
ante 35% dois anos antes, de acordo com a
Associação Nacional dos Bancos de
Investimento (Anbid). Armínio Fraga, o
respeitado ex-presidente do Banco Central,
captou mais de US$ 600 milhões numa ques-
tão de semanas ano passado para criar sua
firma administração de fundos, a Gávea
Investimentos, que administra um fundo
multimercados local e outro fundo offshore
(os fundos offshore, constituídos no exte-
rior, não são regulados pela CVM). 

“O que demorou de 15 a 20 anos para a
indústria americana de fundos de hedge se
desenvolver, aqui aconteceu em 3 anos”, diz
George Wachsmann, que supervisiona
investimentos em fundos multimercados do
Unibanco—União de Bancos Brasileiros SA.

As autoridades dizem que são sensíveis à
necessidade de proteger investidores menos
afluentes. Diferentemente dos EUA, onde
poucos fundos de hedge são registrados na
Securities and Exchange Commission, a
CVM americana, todos os fundos multimer-
cados brasileiros precisam revelar seus
investimentos periodicamente e publicar
seu valor patrimonial diariamente. As auto-
ridades estão preparando novas regras,
mais rigorosas, que exigirão ainda mais
transparência e reduzirão as categorias dos
fundos, de mais de 40, para cerca de 10, o
que tornará mais fácil investir neles. 

“A maioria das pessoas não sabe a dife-
rença do risco entre um fundo e outro”, diz
Carlos Sussekind, superintendente da
Comissão de Valores Mobiliários. “Elas vão
até o gerente (do banco), que diz: ‘Olha,
este fundo rende mais do que aquele’.”

Os gestores não têm tido vida fácil.
Depois de ganhar muito em 2003 — quan-
do as taxas de juros caíam consistente-
mente e as bolsas brasileiras dispararam
91% —, os fundos multimercados brasilei-
ros estão enfrentando um 2004 difícil, já
que descobrir a direção do mercado tor-

nou-se um enigma maior. 
O fundo local de Fraga, por exemplo,

começou com ganhos polpudos, mas não foi
tão bem recentemente. Nos quatro meses
em que o fundo local da Gávea esteve em
operação ano passado, o fundo gerou um
ganho de 14%, mais do que o dobro da taxa
dos Certificados de Depósito Interbancário,
no período, de 6,5%, que é considerada um
referencial para os investimentos. Mas
depois que o fundo perdeu 2,53% em maio
numa aposta errada sobre a direção do
dólar e das taxas de juros, o retorno dos pri-
meiros cinco meses do ano ficou em 4,06%,
comparados com os 6,25% do juro interban-
cário do mesmo período. 

“Este vai ser um ano de consolidação”,
diz Luciane Ribeiro, diretora de
Administração de Recursos do Banco Safra.
“Os fundos pequenos vão desaparecer, por
causa dos custos fixos, e as firmas que cres-
ceram muito e foram muito bem-sucedidas
irão se diversificar para outros serviços,
como administração de riqueza.”

Os investidores têm demonstrado pouca
tolerância com prejuízos. Um estudo de 59
fundos multimercados independentes feito
pelo Fortuna mostra que as captações líqui-
das começaram a declinar em fevereiro e se
transformaram em saídas líquidas em
abril. Essas saídas são parcialmente devi-
das a uma outra características dos fundos
multimercados brasileiros: em vez de for-
çar os investidores a permanecer no fundo
por um período maior, os fundos brasileiros
geralmente permitem que eles façam
saques com carência de somente um dia.
Como resultado, administradores de fundos
geralmente precisam liquidar posições
quando as cotações estão baixas, alimen-
tando ainda mais a espiral de vendas. 

“As pessoas olham para o desempenho
no mês fechado (do dia 1o ao 30), o que é
uma herança da época da inflação”, diz
José Alberto Tovar, diretor comercial da
ARX Capital Management, firma que admi-
nistra US$ 400 milhões em fundos multimer-
cados no Rio de Janeiro. “E se os resultados
são ruins num mês, eles não esperam.”

Brasil cresce em fundos de hedge, mas
apresenta desafios para investidor
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PARIS — Dia 1o de maio, em meio a ban-
quetes, bandas, enfeites e fogos, dez países
entraram para a União Européia. Foi um
importante feito administrativo e um suces-
so diplomático. Mas, para a maioria das
pessoas que investem em bolsas ou títulos
de dívida, foi mais um bocejo.

Agora, menos de dois meses depois,
alguns estrategistas se perguntam se esses
investidores céticos, especialmente os que
têm horizonte de longo prazo, não estariam
enganados.

À primeira vista, é difícil criticar a ati-
tude “nem aí” dos investidores. Os novos
membros — Polônia, Hungria, República
Checa, Eslováquia, Eslovênia, Letônia,
Lituânia, Estônia, Chipre e Malta — têm,
juntos, 74 milhões de habitantes, o que
representa uns 20% dos 15 membros mais
velhos da UE. O produto interno bruto com-
binado é de apenas Œ 440 bilhões, ou cerca
de US$ 530 bilhões, mais ou menos 5% do
PIB dos outros membros.

Eles também são um grupo díspar:
enquanto Chipre e Malta há muito têm eco-
nomias de mercado, os outros oito converte-
ram-se do socialismo e do planejamento cen-
tral nos anos 90. E os novos membros estão
entrando para um clube que, embora grande
e populoso, sofre de crônicos déficits fiscais,
estruturas previdenciárias quebradas, práti-
cas trabalhistas rígidas e crescimento baixo.

Mesmo assim, os novos membros ofere-
cem muitas vantagens, inclusive sua pre-
sença no segundo maior bloco econômico do
mundo. Outras vantagens são impostos bai-
xos, salários baixos e câmbio subvalorizado

que faz deles lugares potencialmente bara-
tos para onde empresas de manufatura e
serviços podem alocar operações.

Por exemplo, os custos por hora de mão-
de-obra no chamado CE-3 — Polônia,
República Checa e Hungria — são 13% a 22%
dos da Alemanha. Mesmo depois de levar
em conta a produtividade maior da
Alemanha, custos trabalhistas nos três são
menos de metade do nível alemão, segundo
o banco central alemão. Levando em conta
a semana de trabalho francesa máxima de
35 horas, John Hickling, um sócio da
Liberty Square Asset Management em
Boston, diz: “Pelo que as pessoas pagam na
França, os poloneses trabalhariam felizes
65 horas por semana.”

Quanto a impostos, os lucros na

Alemanha são taxados em 39%. Compare
com 28% na República Checa, 16% na
Hungria, 15% na Letônia e Lituânia e zero
na Estônia. Enquanto isso, o banco
Dresdner Kleinwort Wasserstein calcula
que as moedas polonesa, checa e húngara
estão subvalorizadas entre 43% e 52%.

Entre outros benefícios estão uma força
de trabalho relativamente bem-educada e
hábil tecnologicamente, a perspectiva de
grandes subsídios da UE para infra-estrutra
e outras melhoras e crescimento rápido. O
Bank of America projeta que o CE-3 vai
crescer de 3,2% a 4,7% este ano, comparado
com crescimento de 1,2% a 2,2% para
Alemanha, França e Itália.

Os novos membros já fizeram grandes
progressos. Em 1991, a França era o maior
mercado de exportações da Alemanha, com-
prando 13,5% das exportações alemãs. Mas
Charles Dautresme, estrategista do
Standard & Poor’s em Londres, diz que,
desde maio de 1995, as exportações alemãs
para países da Europa Central e do Leste
ultrapassaram as vendas para a França.

Muito embora o valor total do mercado
acionário do CE-3 seja de apenas Œ 60
bilhões, Karen Olney, uma estrategista de
investimento em Londres do banco alemão
Dresdner, espera “crescimento de mercado
acima da média”. Ela diz que, estimulada
por privatizações e aberturas de capital, o
valor de mercado somado da Espanha,
Portugal e Irlanda cresceu 750% desde 1992,
quando entraram para o Mecanismo de
Câmbio da Europa, para sua adoção do
euro em 1999. Em comparação, os merca-
dos europeus mais maduros subiram 400%
no mesmo período.

Analistas apostam em novos países da UE
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FIRMAS de Wall Street
tiveram bons resulta-

dos no segundo trimestre,
apesar do fraco desempe-
nho das bolsas americanas.
Ontem, a Goldman Sachs
anunciou lucro de US$ 1,1
bilhão, 71% mais que um
ano atrás, e o Morgan
Stanley disse que seu
ganho mais que dobrou,
chegando a US$ 1,2 bilhão.

* * *

■ A Wal-Mart enfrenta a
maior ação coletiva por
direitos civis já movida
contra um empregador pri-
vado nos EUA, depois que
um juiz federal de São
Francisco decidiu classifi-
car como coletiva uma
ação por discriminação em
nome de até 1,6 milhão de
empregadas e ex-emprega-
das da firma. A Wal-Mart
disse que irá recorrer.

* * *

■ O órgão de defesa da
competição italiano disse
que a Enel, quarta maior
empresa de energia da
Europa, terá de vender a
distribuidora Terna para
estimular o surgimento de
concorrentes. A Terna tem
operações no Brasil e hoje
passa a ter 50% de suas
ações negociadas na Bolsa
de Milão.

■ Ian Molson, vice-presi-
dente do conselho da
Molson, cervejaria cana-
dense dona da Kaiser, e
quatro outros membros do
conselho confirmaram que
não vão concorrer à reelei-
ção, trazendo à tona dispu-
tas internas na família que
controla a empresa.

* * *

■ A Borders, rede ameri-
cana de 1.200 livrarias,
disse que esperava vender
em torno de 62.000 cópias
da autobiografia do ex-pre-
sidente Bill Clinton apenas
ontem, dia do lançamento.

* * *

■ O lucro da Gtech,
empresa americana de
equipamentos de loteria,
cresceu 31% no primeiro
trimestre fiscal, que termi-
nou em 29 de maio em
relação a igual período do
ano passado. Ele foi de
US$ 53,6 milhões.

* * *

■ Metade dos fumantes
que adquirem o hábito na
juventude morre por males
relacionados ao tabaco,
segundo pesquisa realiza-
da por cientistas britâni-
cos que durou 50 anos e foi
publicada ontem.

I NTERNAC IONAL

OE M B A I X A D O R d a
Argentina na China,

Juan Carlos Morelli, garan-
tiu ontem que a soja argen-
tina está sendo desembar-
cada normalmente no país
– hoje o maior importador
do produto. A imprensa
argentina havia relatado
que, como com o Brasil, a
China havia suspendido as
importações por causa da
detecção de fungicidas. O
presidente argentino
Néstor Kirchner visitará a
China na próxima semana. 

* * *

■ A American Falcon,
companhia aérea argenti-
na, disse que um grupo de
acionistas desistiu de ven-
der a participação de 34%
deles na empresa à
LanChile. As duas partes
haviam informado um mês
atrás que estavam nego-
ciando um acordo.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

■ A PDVSA, estatal da
Venezuela, planeja inves-
tir US$ 37 bilhões até 2009
para aumentar em 32%
sua produção de petróleo.
disse o diretor da PDVSA
Nelson Martínez. 

* * *

■ O governo chileno pedi-
rá ao Congresso que apro-
ve um aumento no salário
mínimo para 120.000
pesos chilenos (US$ 191),
segundo o ministro da
Fazenda, Nicolás
Eyzaguirre.

* * *

■ A Telecom Argentina
apresentou proposta de
reestruturação de sua
dívida de US$ 2,6 bilhões.
Analistas acreditam que
a oferta do será aceita
pelos credores.

R E G I O N A L

Número de fundos multimercados como 
parcela do total de fundos de investimento 
no Brasil
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As exportações alemãs aos novos países da UE têm 
aumentado rapidamente, num sinal do crescimento desses 
países. Variação acumulada, dados mensais. Em %

República Checa

Hungria

Polônia

POR BETSY MCKAY E CHAD TERHUNE
THE WALL STREET JOURNAL

A Coca-Cola quer dar um
novo gás a um de seus mais
importantes empregos.

Numa tentativa de pôr fim a
conflitos internos e ressuscitar
os dias de glória quando seus
slogans viravam ícones cultu-
rais e de marketing ao redor do
mundo, o novo presidente da
Coca selecionou um veterano de
13 anos de companhia, Charles
“Chuck” Fruit, para ser o novo
diretor de marketing da gigante
de bebidas de Atlanta.

Fruit, 57 anos, foi uma figura-
chave na criação da atual estra-
tégia de mídia da Coca e liderou
a formação de alianças de mar-
keting de grande visibilidade
com o Comitê Olímpico e outras
organizações esportivas. Ele
substitui Daniel Palumbo, que foi
trazido da Eastman Kodak Co. há
apenas um ano mas colidiu com

seu chefe e outros executivos de
marketing da Coca e de suas
agências de publicidade.

A decisão de ontem de E.
Neville Isdell, ainda em seu pri-
meiro mês na presidência da
Coca, visa principalmente a pre-
servar a estratégia de Steven J.
Heyer, que está de partida do
cargo número dois da compa-
nhia, de achar novas maneiras
de chegar aos consumidores. A
Coca também precisa reconstruir
uma força de marketing severa-
mente prejudicada por uma seca
de idéias, e o bastante respeitado
Fruit poderia ajudar a empresa a
segurar os mais brilhantes mar-
queteiros que lhe restam.

Palumbo não pôde ser encon-
trado para comentar. A Coca
disse que ele está saindo da
companhia para “ir atrás de
outras oportunidades”, mas
uma porta-voz recusou-se a
fazer mais comentários.

Coca tenta recuperar o
glamour de seu marketing
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