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MULTIMERCADOS EM DESTAQUE
Rentabilidade de fundos de investimento em 12 meses por categoria*
Maiores Ganhos

Maiores prejuízos

Em %
14,48

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

14,40
14,25

MULTIMERCADOS TRADING
CAMBIAL

13,13

LONG AND SHORT NEUTRO
RENDA FIXA

As ações do Itaú são as mais
promissoras para 2015, de
acordo com 12 corretoras
que enviaram sugestões para a Exame.com. Os papéis
do banco foram citados por
nove corretoras. Os setores
financeiro e educacional
concentraram mais papéis.
Enquanto o setor financeiro se beneficia da alta da
taxa de juros e tem espaço
para crescer, principalmente
no mercado de seguros e
cartões, o setor educacional
deve continuar a crescer nos
próximos anos auxiliado por
incentivos do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), diz
a corretora Elite. / Agências

MULTIMERCADOS MULTIESTRATEGIA

150
GÉ

o novo limite, em dólar, de
gastos no exterior com
isenção do Imposto de
Importação quando o viajante
entrar no Brasil, a partir de 1º
julho de 2015

3,2 BI
GÉ

o impacto estimado para o
lucro líquido do Banco do
Brasil devido à associação
entre a BB Elo Cartões
Participações, subsidiária do
Banco do Brasil, com a Cielo

G No

site do Banco Central, o
Ranking do VET mostra as
instituições de câmbio que
praticam o Valor Efetivo Total
mais vantajoso, seja para
dólares ou outras moedas.
Com o dólar turismo na casa
dos 2,80 reais é essencial
comparar diferentes bancos
e casas de câmbio para
verificar em qual valor é mais
vantajoso. / Agências

GO

Ministério do Trabalho e
Emprego criou uma página
na internet que permite
consultar os rendimentos do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). O site faz
parte da campanha do
ministério #meufgts, lançada
nas redes sociais para
esclarecer os trabalhadores
acerca dos recursos do
fundo. / Agência Brasil

GA

alta dos juros tornou
mais atrativos os títulos
públicos, vendidos pelo
Tesouro Direto, além de
outras opções de renda fixa,
segundo analistas. Alguns
preferem papéis federais
mais curtos, de menor risco,
mas há os que sugerem
títulos mais longos, corrigidos
pela inflação. / Agências

-14,36

AÇÕES SMALL CAPS

-9,72

AÇÕES IBOVESPA INDEXADO

-2,41

AÇÕES IBOVESPA ATIVO

-2,34

AÇÕES IBRX ATIVO

-0,78

AÇÕES IBRX INDEXADO

-0,29

AÇÕES SUSTENTABILIDADE/
GOVERNANÇA

-0,24

AÇÕES LIVRE

-0,01

12,47

RENDA FIXA ÍNDICES

Ações do Itaú são as
mais promissoras
para o ano que vem

AÇÕES SETORIAIS

Em %

11,48
10,96

REFERENCIADO DI

10,79
10,78
10,72
10,42

RENDA FIXA CRÉDITO LIVRE
CURTO PRAZO
MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

10,09

BALANCEADOS

9,01

MULTIMERCADOS MACRO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR

8,99
8,90
8,40
7,96

CAPITAL PROTEGIDO
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR (FI)
LONG AND SHORT DIRECIONAL

0,81

AÇÕES DIVIDENDOS
0

*Até 23/12/2014

FONTE: ANBIMA

Outras vantagens são a possibilidade de marcação de mercado, o nível de
transparência, a comodidade e praticidade para obtenção de informações

Fundos de investimento
têm gestor como atrativo
INVESTIMENTOS
Andressa Vilela
São Paulo
andressa.vilela@dci.com.br
G Um fundo de investimento é
uma aplicação financeira que
reúne diversos investidores
através da aquisição de uma
carteira. De acordo com especialistas entrevistados pelo DCI,
a grande vantagem desse tipo de
aplicação é a figura do gestor.
O gestor é um profissional
habilitado pela Comissão de
Valores Imobiliários (CVM)
que será responsável por
acompanhar o desempenho
do fundo assim como fazer todo tipo de análise sobre determinado investimento.
De acordo com Denilson
Alencastro, economista chefe
da Geral Investimentos, a figura do gestor representa um
grande benefício, pois é um
profissional que possui acesso
a mercados que o investidor
não teria sozinho, além de ter
mais tempo e mais conhecimento para gerir aquele fundo.
“Ele é capaz de diversificar o
investimento, aplicando em
ativos diferentes e, portanto,
diluindo o risco”, explica.
Leonardo Calixto, diretor da
Empírica Investimentos, concorda com o economista, afirmando que ao terceirizar o
serviço de análise do fundo,
coloca-se a carteira nas mãos
de uma equipe que pensa no
melhor retorno financeiro para
aquela aplicação.
Outras vantagens enumeradas pelos executivos são a possibilidade de marcação de
mercado, ou seja, a possibilidade de definir diariamente o
valor real de mercado daquele
ativo; o nível de transparência;
a comodidade e praticidade
para obtenção de informações,

aplicação, resgate e consulta;
além da possibilidade de negociar com bancos, devido ao
maior volume movimentado.

Ta xas
O benefício do gestor vem
acompanhado de um custo: a
taxa de administração, valor
pago pelos cotistas para arcar
com a prestação dos serviços
de gestão e administração.
O valor é cobrado anualmente, sendo um percentual
calculado sobre o patrimônio
líquido do fundo, independente do rendimento. A taxa pode
variar de acordo com a instituição, por isso Leonardo Calixto aconselha ao investidor
que tenha cuidado na hora de
comprar o produto.
“Quem possui menos recurso costuma procurar um banco de varejo. Bancos de varejo
cobram taxas elevadas, com
uma rentabilidade menor. Torna-se um produto caro, pois é
uma aplicação pequena”, explica. “O investidor com mais
recursos consegue acesso a
produtos diferentes, via corretora de valores, por exemplo”,
completa o executivo.
Outra taxa presente em algumas aplicações é a taxa de
performance, cobrada do cotista apenas quando a rentabilidade do fundo supera a de
um indicador de referência, remunerando a administração
responsável por esse retorno.
É importante ressaltar que
não são todos os fundos que
podem cobrar pela performance. De acordo com a norma da
CVM, os fundos de curto prazo, referenciados e os renda fixa de curto prazo não podem
cobrar essa taxa de investidores comuns. Podem cobrar taxa de performance os fundos
de renda fixa de longo prazo,
os fundos cambiais, os fundos
da dívida externa e os fundos

É PRECISO TER
CUIDADO AO
COMPRAR O
PRODUTO
2015 SERÁ UM ANO
DE AJUSTES, COM
UM MERCADO
VOLÁTIL
QUALQUER TIPO
DE POUPANÇA É
UM
INVESTIMENTO

multimercados – desde que esteja em seu regulamento.

Conselhos
Para o ano que vem, Alencastro explica que o investidor
mais conservador deve buscar
investimentos de renda fixa,
devido a alta da taxa básica de
juros (Selic), ou outros produtos como Letra de Crédito
Imobiliário (LCI) e a Letra de
Crédito do Agronegócio (LCA)
ou Certificado de Depósito
Bancário (CDB).
“Já o investidor moderado
pode aplicar em renda fixa,
mas dá para buscar algo mais
variável, pois 2015 será um ano
de ajustes, o que traz volatilidade para o mercado”, explica,
acrescentando que “o investidor arrojado pode entrar o
próximo ano com ações relacionadas a câmbio, pois o dólar poderá chegar a três reais
no ano que vem”.
D i f e r e n ç as
De acordo com os entrevistados, poupar dinheiro é sempre
um investimento. “Desde que
se tenha renda, deve guardar
alguma parte dela”, afirma diretor da Empírica.
A poupança é o tipo mais
conhecido pela população brasileira, por permitir iniciar
com uma pequena quantia de
dinheiro – ao mesmo tempo
em que o rendimento também
é menor. “O problema é que
para ter rentabilidade é preciso
sacar nos aniversários da aplicação. Se resgatar depois de
cinco dias, resgata o mesmo
valor que investiu, ou seja, o
dinheiro fica para o banco”,
continua o executivo.
Calixto considera os fundos
uma melhor opção, pois é uma
aplicação competitiva, que
rende mais, além de possuir
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) regressivo.

