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É hora de dar o bote?
Ao contrário de 2009, quando quase todos ganharam, em 2010 apenas
os exímios caçadores vão faturar alto com os fundos de ações
Por Juliana Schincariol

Esqueça os fortes ganhos do ano passado. Depois de um 2009 marcado pela franca recuperação, é
certo que 2010 será um ano de menor retorno na bolsa de valores. Isso, porém, não exclui a
oportunidade de ganhos. Assim como a onça-pintada, aqueles que se revelarem exímios caçadores
terão os melhores lucros. Como cada fundo possui uma estratégia diferente,  é impossível prever o
desempenho futuro do mercado acionário – a maioria dos especialistas projeta um crescimento entre
15% e 20% para o Ibovespa. Portanto, mais do que nunca é preciso ser seletivo na hora de escolher o
melhor fundo de ações para a sua carteira de investimentos. 

Os gestores têm um grande desafio pela frente. “No ano passado, todas as ações subiram fortemente
porque haviam despencado com a crise financeira”, diz Paulo Corchaki, diretor de gestão de recursos
do Itaú Unibanco. “Não era uma questão de fundamentos das empresas.” No ano passado, a
instituição criou o Itaú Personnalité Momento Ações, terceiro colocado no ranking para aplicações de
até R$ 20 mil.
 
Como o próprio nome já diz, o Itaú se aproveitou da ocasião favorável para gerar fortes ganhos para
os investidores. Em 2010, Corchaki acredita que ações ligadas à construção civil, siderurgia e
mineração são as que apresentam as melhores oportunidades. Segundo ele, a diversificação dos
investimentos também deverá ajudar na rentabilidade. Recentemente, o Itaú Unibanco lançou o fundo
Brasil-EUA, cuja ideia é aplicar em ações cotadas no mercado americano e que não têm tanta força
por aqui, como as de tecnologia. 
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Flávio Sznadjer, gestor da Bogari Capital, aposta na segurança dos fundos mistos. “Não faz sentido
aplicar em fundos setoriais, porque nem sempre determinado segmento pode ir bem. Com os mistos,
as estratégias se ampliam”, diz. O investimento que está sob sua responsabilidade, o Bogari Value FIA,
ficou em terceiro lugar no ranking para aplicações entre R$ 20.001 e R$ 100 mil. Ralph Rosenberg,
sócio da Perfin Investimentos, diz que os melhores fundos são aqueles que acompanham de perto a
própria gestão das empresas. “Procuramos conversar com a diretoria das companhias e entender a
fundo os seus passos”, afirma ele, que gere o Perfin Infinity Foresight FIA, primeiro colocado no
ranking para aplicações de até R$ 20 mil.

Confira o especial sobre fundos de investimentos

> É hora de dar o bote?

> O gorila virou mico

> Visão de longo alcance

> As feras da manada

> Como atenuar a mordida
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BOLSA FINANÇAS FUNDOS DE INVESTIMENTO

'Não há capital mínimo para começar a investir'

- PARTE 1

Aquiles Mosca, estrategista de investimentos
pessoais da Santander Asset Management,
destaca que é possível investir em fundos de
ações com valores baixos

COMENTÁRIO: escreva em até 300  caracteres

NOME: (obrigatório)

Por favor, preencha todos os campos abaixo para deixar seu comentário.
A Istoé Dinheiro pode utilizar este comentário para divulgação na revista impressa.

> Lento, mas seguro

> O potencial da indústria de fundos
> Siga a DINHEIRO no Twitter
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EMAIL: (não será exibido)

SITE: (opcional)
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