
Com juro em queda, hora é de diversificar e assumir risco 
Daniele Camba  
 
Presidente da BB DTVM demonstra otimismo com mercado acionário e setor de varejo. 
 
Neste momento de queda da taxa de juros, o presidente da BB DTVM - maior administradora de 
recursos do país -, Nelson Rocha Augusto, acredita que é hora do investidor diversificar e assumir 
mais risco, saindo um pouco do porto seguro dos fundos DI, já que o nível de risco da economia 
caiu muito. Dentro dessa linha mais ousada, há espaço para títulos públicos prefixados e até para 
a bolsa de valores, com atenção especial para as ações de empresas de varejo, que devem se 
beneficiar da expansão do crédito e do corte da Selic. Com relação ao setor de fundos, Rocha 
Augusto faz uma crítica à indexação das carteiras ao CDI, resultado de uma cultura inflacionária 
que ficou para trás. 
 
Há dois anos e meio na BB DTVM, Rocha Augusto é o primeiro presidente que veio do mercado 
financeiro. Desde a sua entrada, a asset do Banco do Brasil deu um salto de crescimento e se 
consolidou como a primeira disparada do ranking. Hoje a BB DTVM administra R$ 150 bilhões um 
crescimento de 46% frente aos R$ 102,6 bilhões que detinha no início de 2004, enquanto o setor 
de fundos cresceu nesse período 31%. Rocha Augusto já passou pelo setor público, entre 2001 e 
2002, quando foi secretário do Planejamento e Gestão Ambiental de Ribeirão Preto, durante a 
gestão do então prefeito Antonio Palocci. A seguir, os principais trechos da entrevista dada ao 
Valor. 
 
Valor: Qual sua análise deste momento de queda dos juros? 
 
Nelson Rocha Augusto: É chegada a hora de uma redução, seja agora, seja daqui dois meses. O 
importante é a tendência. Todas as pré-condições para trabalharmos com uma taxa de juros 
nominal e real menor, em busca de uma convergência com outros países que tenham 
características semelhantes ao Brasil, estão dadas a meu ver. 
 
Valor: Desde o Plano Real a taxa de juros já caiu algumas vezes e voltou a subir. Por que desta 
vez seria diferente? 
 
Rocha Augusto: Estamos em um período bom, relativamente longo, considerando a história 
recente brasileira, de responsabilidade fiscal, de cumprimento de contratos, de avanços 
institucionais importantes, como a Lei de Falências, o crédito consignado. Quando a taxa de juros 
caiu, em maio de 2003, a Selic era de 26,5% e, em dezembro, era de 16,5%. Havia uma inércia 
elevada por conta da inflação em 2002 e até no próprio ano de 2003. Agora não temos esse 
fenômeno. Temos aí o IGP-M praticamente de joelhos. Além disso, não temos inflação de 
demanda. Por isso, o corte dos juros não trará grandes impactos na inflação. 
 
Valor: Com os juros mais altos no curto prazo, qual o estímulo para o investidor alongar a 
aplicação? 
 
Rocha Augusto: Pelo simples motivo que o juro vai cair e se o investidor alongar a carteira neste 
momento, num prefixado por exemplo, conseguirá se beneficiar desse movimento descendente 
dos juros. Atualmente, a curva de juros é negativamente inclinada (maior agora e menor lá na 
frente), já indicando que a expectativa dos agentes é de que o Brasil será melhor no futuro. Você 
aplica num papel prefixado de dois anos, relativamente comum hoje e impensável há dois anos. 
 
Valor: Como deve ser o processo de queda do juros? 
 
Rocha Augusto: Na minha opinião, como economista, a redução de taxa de juros deverá 
acontecer por um longo período. Se o BC vai decidir fazer um corte mais drástico e depois mais 
devagar, ou se vai fazer cortes gradativamente, isso depende da dinâmica da economia.  



O que não pode é o BC fazer marola, ficar chacoalhando para cima e para baixo. Quando vai 
tendo consistência, pode corrigir uma decisão que não foi 100% acertada. 
 
Valor: O senhor esperava esse desempenho bom da economia, mesmo com juros altos? 
 
Rocha Augusto: A rentabilidade das empresas brasileiras tem surpreendido todos os analistas. A 
situação econômica vai muito bem, há um recomposição de margem das empresas e com isso a 
possibilidade de elas avançarem em seus planos estratégicos. Há ainda os avanços de 
governança. Isso aparece em todos os dados da economia. A expansão de crédito está 
estonteante. O último dado do sistema financeiro divulgado pelo BC é de 28,1% do PIB em 
crédito. Mas digo que estamos na casa dos 33%. Falta incluir os títulos corporativos, como 
emissão de debêntures, que vêm crescendo muito. 
 
Valor: Como o setor de fundos contribui com esse cenário de crescimento econômico? 
 
Rocha Augusto: É o setor de fundos que financia essas captações, comprando os títulos. Por isso o 
crescimento tão grande do segmento de fundos é fundamental para dar suporte a esse 
movimento de crédito e para não ser um movimento de curto prazo. 
 
Valor: Teremos esse cenário bom para empresas em 2006? 
 
Rocha Augusto: Não consigo acreditar que não seja. O grau de endividamento das empresas caiu. 
Se de fato conseguirmos reduzir a taxa de juros, você reduz o custo de capital para as empresas. 
 
Valor: Isso vai se refletir na bolsa de valores? 
 
Rocha Augusto: Sem dúvida. Mas como o mercado antecipa as tendências, a bolsa já subiu 
bastante, antecipando esse cenário benigno para as empresas. A bolsa, no ano passado, foi bem. 
Este ano, ficou de lado no primeiro semestre inteiro e agora deslanchou e mudou de patamar. Ela 
não vai continuar subindo nesse mesmo ritmo. Estou dizendo que há uma perspectiva 
interessante para comprar ativos de empresas (ações), se você escolher adequadamente. 
 
Valor: Quem está segurando a alta da bolsa atualmente? 
 
Rocha Augusto: Hoje ela é formada um terço por pessoas física, um terço por institucionais e um 
terço por estrangeiros. Para o estrangeiro, como ele calcula em dólar, a brincadeira ficou cara. 
Mas eles continuam entrando porque olham nosso quadro econômico. Mesmo com contratempos, 
como o aumento do petróleo, a tendência de ingresso de recursos nos emergentes continua boa. 
 
Valor: O aumentos dos juros nos EUA afeta os países emergentes? 
 
Rocha Augusto: Sim, claro. Afeta porque a exuberância de liquidez que existe hoje no exterior - 
fruto da taxa de juros extremamente baixa nos EUA, que já está sendo corrigida -, será menor. 
 
Valor: Qual será o impacto para o Brasil? 
 
Rocha Augusto: O Brasil não terá um impacto tão traumático porque fizemos a lição de casa. Hoje 
a percepção de risco-Brasil é bem menor, temos uma taxa de câmbio sensivelmente mais baixa, 
que inclusive atrapalha um pouco as exportações, com agentes externos e internos comprando 
papéis brasileiros prefixados de longo prazo. O Brasil aproveitou essa liquidez. 
 
Valor: Como isso aconteceu? 
 
Rocha Augusto: O Brasil aproveitou a liquidez para desmontar a dívida interna indexada em dólar, 
que chegou a 40% e hoje é 4% do total.  



A mudança do perfil da dívida foi importante para desindexar os ativos. Essa história da indústria 
de fundos ter quase sua totalidade com referencial em CDI é uma cultura inflacionária. O 
investidor quer ter seus recursos sendo remunerados por algo sem risco. 
 
Valor: Os fundos devem ser referenciados ao quê, então? 
 
Rocha Augusto: Estamos criando uma série de outros indicadores. O Índice de Mercado Andima 
(IMA), com suas subdivisões, dá referências nesse sentido. Um desses IMAs, por exemplo, é o 
perfil exato da dívida interna. Portanto, é dinâmico. Se a parte prefixada chega a 70%, o IMA 
acompanha. 
 
Valor: Qual o problema do CDI? 
 
Rocha Augusto: O CDI quase não existe mais. Os bancos não captam dinheiro no CDI. Captam no 
CDB, ou emissões de outros papéis. Para os gestores, esse referencial é até confortável. 
Compram a LFT que segue a taxa de juros. A indústria de fundos tem nos próximos anos uma 
árdua tarefa de mudar isso. 
 
Valor: E vai fazer? 
 
Rocha Augusto: Sim. Inclusive já está acontecendo. Quando entrei na BB DTVM tínhamos um 
pouco mais de 80% do patrimônio de R$ 70 bilhões em títulos públicos federais. Hoje é 66% de 
um patrimônio de R$ 150 bilhões. 
 
Valor: Mesmo com os juros em queda, a renda fixa ainda é uma boa opção no Brasil? 
 
Rocha Augusto: Sim. Continuará ainda por muito tempo sendo a maior parte do portfólio do 
investidor brasileiro. A indústria de fundos está em R$ 700 bilhões e cerca de 80% está em renda 
fixa. Em três, quatro anos, isso vai cair para 60%. 
 
Valor: Dentro da renda fixa, o que é mais interessante? 
 
Rocha Augusto: Os papéis públicos ainda têm uma excelente relação de risco/retorno. Papéis de 
renda fixa, debêntures, também são interessantes. Acho que há um espaço para uma redução boa 
dos juros, ou seja, há ganhos nos papéis prefixados, como as LTNs 
 
Valor: Pela queda dos juros, este é um momento de uma diversificação maior? 
 
Rocha Augusto: Sim. Esse é um momento de diversificação e do investidor correr um pouco mais 
de risco. Porque o grau de risco da economia caiu muito, então a sua decisão pode ser mais 
ousada. Quando você está envolvido numa atmosfera de risco alto, o melhor é ser mais 
conservador. Agora estamos vivendo o contrário. O próprio risco-Brasil mostra isso, com uma 
queda fortíssima. 
 
Valor: Como o investidor pode tomar mais risco hoje? 
 
Rocha Augusto: Se estamos falando de algo para o futuro, para alguém com 40 anos, ele pode ir 
mais para um prefixado ou para um fundo de ações porque pode correr mais risco, em função do 
prazo mais dilatado que tem. 
 
Valor: E os setores na bolsa? 
 
Rocha Augusto: Para o de varejo, pode ser um bom momento, já que o mercado interno deve ter 
um crescimento mais consistente e importante.  



Fruto da expansão do crédito, do aumento da renda disponível pela própria queda da inflação, 
fruto do aumento da taxa de emprego e a redução dos juros. A somatória de todos esses fatores 
me leva a crer que o varejo terá uma recuperação importante. 
 
Valor: O dólar mais baixo pode ser uma oportunidade para fundo cambial? 
 
Rocha Augusto: Só deve comprar fundo cambial quem tem algum passivo cambial. Para investir, 
não vale a pena porque a taxa de juros embutida é relativamente baixa. Hoje um ativo em dólar 
deve ter cupom de 4% ao ano. Por que vou ganhar dólar mais 4% se posso ganhar real mais 
19%? 
 
Valor: Então o real vai continuar se valorizando? 
 
Rocha Augusto: Não necessariamente. O mercado encontra novos patamares. O dólar pode 
realmente bater R$ 2,20 como o mercado está dizendo, mas não vai se sustentar. A tendência do 
câmbio é mais para cima porque o superávit na balança comercial será menor no ano que vem e a 
taxa de juros também menor, mas nada explosivo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 out. 2005, Eu & Investimentos, p. D2.         
 


