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O ambiente geral para o mundo dos investimentos mudou 

Por Marcelo d'Agosto 

 

O agravamento da crise financeira internacional neste ano estimulou o governo 

brasileiro a buscar um estilo de gestão mais dinâmico para administração da política 

econômica. 

  

Preocupado com uma eventual redução do ritmo de crescimento, por exemplo, cogita 

reduzir taxas e impostos para estimular o crédito e o consumo. Quando, no meio do 

ano, a cotação do real em relação ao dólar caiu para níveis considerados 

exageradamente baixos, sinalizou com a mudança da tributação para os carros 

importados. 

  

Fazendo um paralelo com o mundo de gestão de recursos, seria como se agora, no 

Brasil, todos nós estivéssemos investindo nossos recursos nos vibrantes fundos ativos, 

que podem aplicar simultaneamente em diversos mercados, em vez dos previsíveis 

fundos passivos, que buscam seguir um determinado referencial. 

  

Uma gestão ativa se caracteriza pela busca do retorno absoluto, ou seja, não importa 

se o mercado subiu ou caiu, o que interessa é conseguir a maior rentabilidade possível. 

Para atingir os objetivos, é fundamental que a política de investimento da carteira seja 

a mais ampla possível, oferecendo agilidade ao gestor e permitindo o uso de 

derivativos, concentração em qualquer tipo de operação ou a possibilidade de 

aplicação em ativos de pouca liquidez no mercado. 

  

Por exemplo, se o gestor acredita que a bolsa vai cair porque há fuga dos ativos mais 

arriscados, ele pode tentar ganhar com a baixa alugando ações para vender a 

descoberto. Ou montando posições vendidas no índice futuro, que se beneficiam com 

a queda da bolsa. 

  

Se a expectativa é de redução nas taxas de juros, o gestor pode aplicar todos os 

recursos da carteira em títulos prefixados. Ou, então, investir em títulos emitidos por 

empresas privadas com vencimento no longo prazo para aproveitar os prêmios em 

relação à remuneração dos títulos públicos. 

  

No Brasil, os fundos com essas características são classificados como multimercados. 

Para administrar carteiras desse tipo, os bons gestores reúnem uma equipe de 

profissionais experientes e com excelente histórico de bons resultados. Mesmo assim, 

muitas vezes os fundos dessa categoria amargam pesadas perdas. 

  

Para fazer a gestão dessas carteiras, os administradores cobram taxas mais salgadas, 

incluindo um prêmio se a rentabilidade do fundo superar um determinado ganho 

previamente estabelecido. 

  



  

Já a gestão dos fundos passivos possui uma lógica radicalmente diferente. O 

principal objetivo dessa estratégia de gestão é acompanhar o rendimento de 

um determinado parâmetro de referência do mercado da maneira mais 

eficiente possível. 

  

Para tanto, buscam reunir um grande patrimônio de forma a diluir os custos 

operacionais e proporcionar aos investidores uma aplicação com certa previsibilidade 

de retorno e de risco. Um bom gestor de fundo passivo tem como meta fazer com que 

a rentabilidade da carteira apresente o menor desvio possível em relação ao índice de 

referência. Para esses gestores, mais importante do que ganhar do Ibovespa, por 

exemplo, é fazer com que a diferença entre a rentabilidade diária do fundo e a do 

indicador seja a menor possível. 

  

As carteiras passivas podem ser organizadas tanto na forma de condomínios abertos 

quanto de fundos negociados em bolsa. Quando o fundo é estruturado na forma de 

um condomínio aberto, o investidor solicita as aplicações e resgates diretamente ao 

administrador, que, por sua vez, providencia a conversão das cotas e a liquidação 

financeira da operação. Quando as cotas do fundo são negociadas em bolsa, a 

aplicação e o resgate são equivalentes a uma compra ou venda no mercado secundário 

e as operações são intermediadas por uma corretora de valores. 

  

Não existe consenso se, para o investidor, os resultados obtidos com a gestão ativa são 

melhores do que com a gestão passiva, ou vice-versa. Os fatores determinantes para a 

escolha do investidor entre uma e outra estratégia são as preferências individuais, o 

grau de conhecimento do mercado e o nível de confiança nos gestores. 

  

Mas uma coisa é certa: os fundos ativos são mais arriscados do que os passivos. Se o 

governo realmente decidir por uma política econômica ativa, é fundamental que 

invista, também, em um bom sistema de administração de riscos. 
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