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Prefácio
A Capgemini e a RBC Wealth Management têm o prazer de publicar o Relatório sobre a Riqueza Mundial 2012 (World
Wealth Report - WWR), que apresenta uma percepção sobre o tamanho, composição, distribuição geográfica e
comportamento de investimentos da população mundial de indivíduos com patrimônio pessoal elevado (High Net Worth
Individuals – HNWIs) — aqueles com mais de US$ 1 milhão1 disponível para investimentos. O relatório também delineia
as condições macroeconômicas e outros fatores que impulsionam a criação de riqueza para apresentar as condições nas quais
os HNWIs estavam tomando decisões de investimento em 2011.
Em 2011, nossa análise mostrou uma quantidade de HNWIs aproximadamente igual à de 2010. Contudo, medido
pelo valor dos ativos, seu patrimônio agregado disponível para investimento recuou pela segunda vez em quatro anos.
Um exame das condições econômicas e de mercado em 2011 aponta para diversas razões, mas a incerteza atual em relação
à crise da dívida da Zona do Euro foi claramente um fator primordial.
Embora os investidores previssem que a recuperação econômica global teria um caminho acidentado pela frente, a crise
da Zona do Euro confundiu os investidores, aumentando a volatilidade do mercado e colaborando para a desaceleração
do crescimento econômico mundial. Mais do que isso, a crise da Zona do Euro foi um exemplo claro do dilema enfrentado
no longo prazo por muitos países atolados em dívidas: como compatibilizar necessidades aparentemente antagônicas, como
austeridade e crescimento. Em 2011, a incerteza em relação à economia e o mercado fez com que muitos investidores se
desviassem para o acostamento, ou pelo menos para investimentos de menor risco, como os títulos do Tesouro dos EUA,
normalmente procurados por sua capacidade de preservação do capital.
A crise da Zona do Euro também afetou a Ásia-Pacífico. O enfraquecimento das economias desenvolvidas da Europa
reduziu a demanda pelos produtos da região, levando a uma desaceleração tangível em seu crescimento econômico.
Mesmo assim, a quantidade de HNWIs na Ásia-Pacífico aumentou ligeiramente em 2011, embora tenha diminuído na
América do Norte. Como resultado, pela primeira vez a Ásia-Pacífico apresentou uma quantidade ligeiramente maior de
HNWIs do que qualquer outra região, embora a América do Norte ainda responda pela maior parcela de seu patrimônio.
Em 2011, a volatilidade representou um desafio adicional para os modelos de negócios das empresas e consultores de gestão
de patrimônios. Agora, muitas firmas irão determinar como alavancar de forma inteligente os componentes escaláveis de
suas operações como um todo e, simultaneamente, oferecer qualificação e uma proposta ressonante para o relacionamento
cliente-consultor. Acima de tudo, as empresas precisarão desenvolver e manter relacionamentos sólidos, que ajudarão a
impulsionar a satisfação dos clientes e o crescimento dos negócios mesmo quando o mercado enfrentar condições difíceis.
Até o ano que vem,

Jean Lassignardie

George Lewis

Diretor Global de Vendas e Marketing
Serviços Financeiros Globais

Diretor do Grupo
RBC Wealth Management

Capgemini

1

O patrimônio disponível para investimento não inclui o valor de ativos e propriedades pessoais, como a residência principal, artigos de colecionador, bens de consumo e de
consumo durável.

Uma mensagem da
A RBC Wealth Management está orgulhosa por levar até você, em conjunto com a Capgemini, o
Relatório sobre a Riqueza Mundial 2012 (World Wealth Report). Essa parceria inaugural soma nossa
experiência mútua e nossos recursos globais para continuar a produzir o que acreditamos ser o referencial
mundial em liderança intelectual na gestão de patrimônios.
Por meio dessa parceria exclusiva, conseguimos examinar os principais determinantes da criação de riqueza
e as tendências globais que afetam os indivíduos com patrimônio pessoal elevado (HNWIs). Este relatório
oferece uma percepção sem paralelos de seu comportamento e da situação global da riqueza.
Os resultados deste ano reforçam nosso foco existente em pensar globalmente e agir localmente. Na qualidade
de consultores de confiança de nossos clientes e guardiões de seu patrimônio, precisamos aproveitar nossa
capacitação global para entender cada uma das regiões e continuar a fornecer a experiência que ajudará nossos
clientes a preservar e ampliar seus ativos de valor. Na RBC Wealth Management, sabemos que cada HNWI
tem um conjunto exclusivo de necessidades e prioridades, e é nossa solidez, estabilidade e abordagem
personalizada que nos permitirão ajudar nossos clientes a prosperar, onde quer que eles se encontrem.
O Destaque deste ano, que é a forma pela qual as empresas de gestão de patrimônios estão buscando
modelos de negócios escaláveis para impulsionar o crescimento da rentabilidade e reforçar os
relacionamentos com clientes, também tem um significado especial para a execução da estratégia
de crescimento global da RBC Wealth Management.
O Royal Bank of Canada é um símbolo do legado canadense e um dos pilares do setor de serviços
financeiros em todo o mundo. Acreditamos que nossos diferenciais sejam nossa solidez, nossa experiência
global e nosso compromisso com a integridade em mais de 100 anos de atendimento a clientes de todas as
partes do mundo. Esperamos tirar proveito dessa experiência e de nossa rede global para analisar os
HNWIs e as tendências do setor de gestão de patrimônios por meio do Relatório sobre a Riqueza Mundial.
Estamos convictos que você considerará este relatório valioso e esperamos, nos próximos anos, continuar
a solidificar nossa parceria com a Capgemini.

George Lewis
Diretor de Grupo, RBC Wealth Management

População mundial de HNWIs: a quantidade
aumentou em 2011, mas o patrimônio agregado
disponível para investimentos declinou
 Em 2011, o tamanho da população mundial de
indivíduos de patrimônio pessoal elevado (HNWIs)
variou muito pouco, totalizando 11,0 milhões mas,
medido pelo valor dos ativos, seu patrimônio
agregado disponível para investimentos recuou
1,7%, atingindo US$ 42,0 trilhões. Esse declínio geral
reflete o impacto desproporcional das perdas nas
faixas de patrimônio mais elevado2, onde é mais
provável que os investidores apliquem em ativos menos
líquidos e mais arriscados.
 A região da Ásia-Pacífico abriga agora um pouco
mais de HNWIs do que qualquer outra região,
embora os residentes da América do Norte ainda
respondam pela maior parcela regional do
patrimônio. Em 2011, a quantidade de HNWIs na
Ásia-Pacífico atingiu 3,37 milhões, em comparação
com 3,35 milhões na América do Norte e 3,17 milhões
na Europa. O patrimônio disponível para investimentos
dos HNWIs totalizou US$ US$ 11,4 trilhões na América
do Norte, com queda de 2,3% em relação a 2010, e
US$ 10,7 trilhões na Ásia-Pacífico, onde a queda foi de
1,1%. Na Europa, o patrimônio dos HNWIs caiu 1,1%
e totalizou US$ 10,1 trilhões. Na América Latina, o
declínio foi de 2,9%, embora a população de HNWIs
tenha apresentado crescimento de 5,4%.
 A Índia e Hong Kong foram os países que mais
perderam HNWIs em 2011. Na Índia, o valor de
mercado das empresas de capital aberto mergulhou
em 2011, destroçando o valor dos ativos e os níveis
de patrimônio disponível para investimentos. Isso
contribuiu para a redução em 18% da população
de HNWIs do país. Um declínio similar no mercado
acionário de Hong Kong (onde, tradicionalmente,
os HNWIs têm exposição elevada a ações) ajudou
a reduzir essa população em 17,4%.
 A população mundial de HNWIs continua
concentrada nos EUA, Japão e Alemanha. Em
conjunto, os três países responderam por 53,3% da
população mundial de HNWIs em 2011, apresentando
pequena alta em relação à porcentagem de 53,1%
observada em 2010. Fora dos três maiores, houve
pouquíssima variação na distribuição geográfica dos
HNWIs, embora a queda na quantidade de HNWIs na
Índia tenha sido suficiente para desalojá-la da relação
dos 12 maiores, substituída pela Coreia do Sul.
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O SEGMENTO DE HNWIs DA
ÁSIA-PACÍFICO TORNOU-SE O
MAIOR DO MUNDO EM 2011
Após o robusto crescimento de 17,1% em 2009 e 8,3%
em 2010, a população global de HNWIs apresentou
crescimento marginal de apenas 0,8%, atingindo
11,0 milhões em 2011 (ver Figura 1). A maior parte
desse crescimento pode ser atribuída aos HNWIs na
faixa de patrimônio de US$ 1 a US$ 5 milhões, que
cresceu 1,1% e representa 90% da população global.
Medido pelo valor dos ativos, o patrimônio agregado
disponível para investimento dos HNWIs declinou
1,7% — a segunda queda nos últimos quatro anos (ver
Figura 2). O patrimônio disponível para investimentos
havia aumentado 18,9% em 2009 e 9,7% em 2010,
quando houve uma recuperação significativa das
pesadas perdas relacionadas à crise de 2008 Entretanto,
em 2011 o patrimônio disponível para investimentos
dos HNWIs contraiu‑se para US$ 42 trilhões, em
meio à volatilidade elevada dos mercados globais e a
condições macroeconômicas desafiadoras.
Em 2011, a quantidade de HNWIs na Ásia-Pacífico
aumentou 1,6%, para 3,37 milhões, ultrapassando
pela primeira vez a América do Norte. Contudo, os
3,35 milhões de HNWIs da América do Norte ainda
respondem pela maior parcela regional do patrimônio
disponível para investimentos – US$ 11,4 trilhões,
mesmo com a queda de 2,3% sofrida em relação a 2010.
O patrimônio disponível para investimento dos HNWIs
da Ásia-Pacífico também recuou, embora em
porcentagem menor (1,1%), para US$ 10,7 trilhões.
Na Europa, a quantidade de HNWIs aumentou 1,1%,
para 3,17% milhões, devido ao número crescente de
HNWIs em mercados importantes como Rússia,
Holanda e Suíça. Entretanto, o patrimônio agregado dos
HNWIs europeus caiu 1,1%, para US$ 10,1 trilhões, já
que as tensões na Zona do Euro os levaram a ser mais
cautelosos e mais avessos ao risco em suas estratégias de
investimento. No Oriente Médio, a população de
HNWIs aumentou 2,7%, atingindo 0,45%, e seu
patrimônio cresceu 0,7%, para US$ 1,7 trilhão.

HNWIs são definidos como pessoas com mais de US$ 1 milhão disponível para investimento mas, para os fins de nossa análise, elas foram separadas em três faixas distintas: as que
possuem ativos disponíveis para investimento entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões (apelidadas de “meu vizinho milionário”), as com ativos disponíveis entre US$ 5 milhões e US$ 30
milhões (os assim chamados “milionários de nível médio”) e, finalmente, aquelas com ativos superiores a US$ 30 milhões (“indivíduos com patrimônio pessoal ultraelevado [UHNWIs]”)
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População de HNWIs, 2007-2011 (por região)
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Fonte: análise das Curvas de Lorenz pela Capgemini,2012

FIGURA 2.
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Distribuição do patrimônio dos HNWIs, 2007-2011 (por região)
Distribuição do patrimônio dos HNWIs, 2007-2011 (por região)
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Em conjunto, EUA, Japão e Alemanha responderam por
53,3% da população mundial de HNWIs em 2011 (ver
Figura 3), com ligeira alta em relação aos 53,1% observados
em 2010. Entretanto, a parcela detida por esses três países
vem declinando gradualmente (era de 54,7 em 2006), já
que a população de HNWIs em mercados emergentes e em
desenvolvimento continua a crescer mais rapidamente que
a dos mercados desenvolvidos, notadamente na região da
Ásia-Pacífico.
Em 2011, perdas em mercados importantes da Ásia-Pacífico,
como Hong Kong e Índia, contiveram o ritmo de crescimento
da população de HNWIs da região e é provável que, em nível
mundial, ela continue fragmentada por todo o planeta.
Em 2011 ocorreram poucas alterações nessa distribuição
global, salvo pelo fato da Índia ter deixado de figurar entre
os 12 maiores, sendo substituída pela Coreia do Sul. Após
um ganho de 24,9% em 2010, o valor de mercado das
empresas indianas de capital aberto caiu 33,4% em 2011.
Esse declínio, e fatores locais como o aumento no déficit
orçamentário/fiscal, contribuíram para uma queda
significativa em sua população de HNWIs.

O declínio no patrimônio disponível para
investimento dos HNWIs em 2011 refletiu perdas
nas faixas de patrimônio mais altas
O declínio do patrimônio disponível para investimento dos
HNWIs em 2011, apesar do crescimento de sua quantidade,
refletiu o impacto desproporcional do desempenho das
faixas de patrimônio mais elevado, que sofreram perdas
acima da média tanto na quantidade de indivíduos quanto
no valor dos ativos.

Em 2011, a população mundial de indivíduos com
patrimônio pessoal ultraelevado (UHNWIs) recuou 2,5%,
para 100 mil pessoas, e seu patrimônio recuou 4,9%, após um
avanço de 11,5% em 2010. A quantidade de milionários de
nível médio caiu 1,0%, para 970 mil, e seu patrimônio
encolheu 1,2%. Esses dois segmentos correspondem a apenas
8,7% da população global de HNWI, mas a 56,0% do
patrimônio disponível para investimento. Os investidores
dessas faixas mais altas apresentam maior probabilidade de
comprometer pelo menos uma parcela de suas aplicações a
ativos mais arriscados e/ou menos líquidos, como fundos
hedge, empresas de capital fechado ou imóveis comerciais.
Tais ativos apresentam o potencial de retorno mais elevado,
mas também pode ser mais difícil se desfazer deles por um
preço palatável em um prazo aceitável, de forma que eles
permaneceram nas carteiras dos UHNWIs, perdendo valor
rapidamente nos mercados voláteis que caracterizaram 2011.
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Na América Latina, esse efeito UHNWI teve impacto ainda
maior, porque essa faixa domina a pequena população de
HNWIs da região, de apenas 500 mil pessoas. O segmento
latino-americano dos HNWIs mostrou-se bastante resiliente
no auge da crise (a quantidade de HNWIs encolheu apenas
0,7% em 2008, em comparação com uma queda global da
ordem de 14,9%) e a população apresentou aumento
modesto, de 8,3% em 2008, 6,2% em 2009 e 5,4% em 2010.
Contudo, no caso da América Latina, uma parcela
considerável do patrimônio dos HNWIs é representada
por participações em empresas locais, alicerçadas nos
recursos naturais da região. Como resultado, embora os
recursos disponíveis para investimento tenham declinado
no auge da crise de 2008, eles voltaram a subir, de
US$ 5,8 trilhões no final de 2008 para US$ 7,3 trilhões
ao final de 2010, em meio à forte demanda por produtos
agrícolas e metais, principalmente por parte das nações em
rápido desenvolvimento, como a China e a Índia. Em 2011,
o recuo na demanda por muitas matérias-primas ajudou a
solapar o patrimônio dos HNWI latino-americanos, que
recuou 2,9%, para US$ 7,1 trilhões.

Surgiram diversos bolsões de crescimento de
HNWI além da Ásia-Pacífico

Ainda assim, partes da América Latina contrariaram a
tendência de queda em 2011. Por exemplo, a população de
HNWI aumentou 6,2% no Brasil, onde a renda nacional
bruta (RNB), poupança nacional, imóveis e outros
indicadores são positivos. E, em 2011, é possível encontrar
vários outros exemplos de crescimento da população de
HNWI – mesmo fora da Ásia-Pacífico ex-Japão que, nos
últimos anos, foi responsável pelos maiores aumentos anuais
nas fileiras globais de HNWI.
A Irlanda mostrou aumento de 16,8% em sua população de
HNWI, conforme a economia do país dava sinais de retomada
do crescimento após as agressivas medidas de austeridade
implementadas pelo governo. O valor de mercado das ações
negociadas em bolsa também aumentou no país, em cerca de
80%, após as profundas perdas relacionadas à crise financeira
mundial sofridas nos anos anteriores.
A Tailândia foi um dos países da região da Ásia-Pacífico
onde a população de HNWIs cresceu em 2011 (12,8%),
por conta de ganhos significativos no mercado imobiliário,
sólido desempenho da RNB e queda de apenas 3,3% no
valor de mercado das empresas negociadas em bolsa (muito
menor que a de diversos outros mercados em todo o mundo).

POPULAÇÃO MUNDIAL DE HNWIs

FIGURA 3.

Maiores populações de HNWIs, 2011 (por país)
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Fonte: análise das Curvas de Lorenz pela Capgemini,2012

Hong Kong e Índia estiveram entre os países que
perderam mais HNWIs em 2011

Embora diversos países tenham sofrido uma queda em sua
população de HNWIs em 2011, Índia e Hong Kong foram
os mais afetados. Em 2011, a Índia enfrentou uma forte
queda em seu mercado acionário e em sua moeda, já que
a desconfiança no processo político e o ritmo lento das
reformas internas decepcionaram os investidores. O forte
declínio no valor desses ativos ajudou a reduzir em 18% a
população de HNWIs do país. Em Hong Kong, o valor de
mercado das empresas abertas também caiu — 16,7% em
2011, após aumento de 17,6% em 2010 — já que as

preocupações com a Zona do Euro afetaram negativamente
as perspectivas de crescimento. Nesse processo, a população
de HNWIs encolheu 17,4%.
A população de HNWIs também foi fortemente atingida
em 2011 em Cingapura e na Polônia, ambas afetadas
diretamente pela crise na Zona do Euro. Cingapura sofreu
queda em suas exportações e a Polônia com a queda nos
investimentos estrangeiros; o valor de mercado das ações de
empresas abertas caiu em ambos os países. Nesse processo,
a quantidade de HNWIs recuou 7,8% em Cingapura e
7,3% na Polônia.
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Impulsionadores da riqueza: em 2011 os
investidores priorizaram a segurança, já que a
incerteza econômica afetou o humor do investidor
Em 2011, o caminho para a recuperação econômica global
mostrou-se acidentado e, embora muitos investidores já
esperassem que isso ocorresse, o impacto sobre o humor do dos
investidores foi palpável. A incerteza econômica aumentou
diretamente a volatilidade de mercado e os HNWIs e outros
investidores ajustaram suas carteiras a fim de proteger o capital.
Como resultado, a renda fixa foi a classe de ativos com melhor
desempenho em 2011, com o preço dos títulos de longo prazo do
Tesouro dos EUA atingindo máximos históricos, enquanto diversas
ações e mercadorias encerraram o ano em queda.
Entre os principais acontecimentos de 2011 no cenário
econômico e de investimento global destacam-se:
 A crise da dívida da Zona do Euro foi a maior preocupação
dos investidores, mas ocorreram diversos outros eventos ao
redor do mundo que prejudicaram o humor do investidor. Os EUA
sofreram um rebaixamento histórico em sua nota de crédito
soberano, o Oriente Médio enfrentou contínuas agitações civis,
que mantiveram os preços do petróleo em alta durante todo o
ano e a Ásia-Pacífico sofreu com os efeitos da alta da inflação,
declínio nas exportações e desastres naturais. Muitos países de
todo o mundo também enfrentaram perturbações políticas,
gerando volatilidade incomum no mercado e deixando os
investidores a se debater na busca por rentabilidade.
 O produto interno bruto (PIB) global cresceu à taxa anual de
2,7%, ritmo menor do que os 4,1% registrados em 2010.3 Em
grande parte, isso ocorreu devido ao enfraquecimento da demanda
da Europa Ocidental e à alta no preço petróleo, o terremoto no
Japão e as perturbações políticas em todo o mundo. Em relação a
2010, o crescimento do PIB diminuiu de 8,3% para 6,5% na ÁsiaPacífico ex-Japão, de 3,0% para 1,8% na América do Norte e de
2,2% para 1,7% na Europa Ocidental. Ainda assim, a grande maioria
das economias apresentou expansão em 2011 e as economias em
desenvolvimento da África Subsaariana e do Leste Europeu
apresentaram bom crescimento, de 4,5% e 3,8%, respectivamente,
ampliando os avanços substanciais obtidos em 2010.
 O valor de mercado global das empresas de capital aberto
recuou 18,7%, já que muitos mercados acionários mundiais
devolveram os ganhos obtidos em 2010. Os títulos do Tesouro dos
EUA subiram, com alta de 12,2% no Índice Dow Jones CBOT
Treasury, em meio à forte demanda dos investidores avessos ao risco.
O ouro, tradicionalmente considerado um porto seguro, teve mais um
ano de valorização, mas outros ativos tangíveis, como os imóveis,
sofreram com o enfraquecimento da demanda e dos preços.
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Para o futuro, prevê-se que o crescimento
global do PIB volte a recuar em 2012, para
2,2%, com o transbordamento dos efeitos da
crise da Zona do Euro continuando a amortecer
as taxas de crescimento e o acúmulo das cargas
fiscais. Entretanto, é provável que, até 2013,
sejam materializadas novas iniciativas de política
econômica para controlar o contágio da dívida
e estimular o crescimento, ajudando a levar
a expansão do PIB mundial para um nível
projetado em 2,9% e levando as projeções de
crescimento da China e da Índia para os níveis
de 8,5% e 8,0%, respectivamente. Também é
provável que, em 2012, o ambiente político
tenha um efeito mais tangível sobre as
economias globais, com eleições presidenciais
em diversos países, inclusive China, Rússia,
França e EUA que, coletivamente, respondem
por cerca de 40% do PIB mundial.
Nesse meio tempo, é necessário que os
investidores de patrimônio pessoal elevado
se preparem para uma volatilidade constante no
mercado e a possibilidade de resultados
de investimento bimodais, com retornos
extremamente positivos ou extremamente
negativos ao invés de normalmente distribuídos.

EVENTOS EM TODO O MUNDO
PERTURBARAM AS
ECONOMIAS E MERCADOS
EM 2011
Como muitos esperavam, após a crise financeira
o caminho para a recuperação econômica foi
acidentado em 2011, o que foi ainda mais
agravado pelos diferentes tipos de tensões
políticas que continuaram a eclodir em várias
regiões do mundo (ver Figura 4). Nesse meio
tempo, houve muitas dúvidas quanto ao pior já
ter passado e em relação a como os investidores
poderiam posicionar-se com segurança.

Salvo indicação em contrário, todos as projeções e dados macroeconômicos são baseados nos relatórios regionais e de país da Economist Intelligence Unit de março, abril e maio de 2012.
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Apresentamos a seguir os principais acontecimentos regionais
que perturbaram os mercados e investidores em 2011:
 Na Europa, foram rebaixadas diversas notas de crédito
soberano e aumentaram as preocupações em relação ao
próprio futuro da Zona do Euro. A Grécia, por exemplo,
continuou a frequentar as manchetes já que sua
incapacidade para enfrentar o imenso déficit público levou
o país às raias da insolvência, com a eclosão de protestos
da população contra as medidas de autoridade adotadas
pelo governo.
 Na América do Norte, a Standard & Poor’s Corp. tomou
a medida inédita de retirar dos EUA sua nota de crédito
soberano “AAA”, citando o impasse político em relação
ao teto de endividamento do país.
 O Oriente Médio continuou vulnerável aos protestos e
manifestações após a assim chamada “Primavera Árabe”
desatar uma onda de revoltas populares em dezembro de
2010, que acarretaram agitação e mudança de regime em
diversos países árabes. A despeito da desaceleração da
economia global, a tensão geopolítica na região ajudou a
manter elevados os preços do petróleo.

FIGURA 4.

 As nações da região da Ásia-Pacífico foram afetadas
negativamente pelos efeitos do aumento da inflação,
declínio das exportações e catástrofes naturais, como
o terremoto do Japão. As importantíssimas economias
da China e da Índia perderam parte de sua função de
locomotivas da economia mundial.
Essa dinâmica política e econômica traduziu-se em
volatilidade elevada em vários mercados, inclusive ações,
commodities e câmbio.
A fuga para a segurança por parte dos investidores também
colocou um prêmio sobre as ações de primeira linha com bons
dividendos, que tiveram desempenho significativamente
superior às de menor porte, mais arriscadas. Os mercados
europeus como um todo apresentaram queda e os mercados
de alta liquidez da Ásia-Pacífico, como Coreia do Sul e
Cingapura, mostraram‑se suscetíveis à saída dos capitais
especulativos em busca de retornos de curto prazo. Até
mesmo os mercados acionários das principais economias
latino-americanas, cujos fundamentos macroeconômicos
continuam sólidos, não puderam evitar a queda global.
Essas perdas generalizadas em ações contrastaram
nitidamente com 2010, quando muitos mercados acionários
operaram em alta. Naquele momento, as ações pareciam uma

Principais eventos que afetaram os mercados em 2011 e 1º trimestre de 2012

A CRISE DA DÍVIDA DA ZONA DO EURO
GEROU PREOCUPAÇÕES QUANTO AO
FUTURO DA MOEDA:
uma série de rebaixamentos soberanos e falta
de consenso político para a solução da crise
pareceram ameaçar a própria viabilidade do
euro como moeda comum

A GRÉCIA CONTINUOU NAS
MANCHETES:
a imensa dívida pública deixou
o país à beira da insolvência e
protestos contra as medidas de
austeridade e a transição política
mantiveram a Grécia nos noticiários

MOODY’S REBAIXOU O JAPÃO:
em agosto, a Moody’s rebaixou a dívida
soberana do Japão, de “Aa2” para “Aa3”,
citando seus grandes déficits orçamentários,
aumento da dívida pública e perspectivas de
crescimento econômico fraco. Isso ocorreu
após o terremoto, tsunami e vazamento
nuclear de março de 2011

IMPACTO
S&P RETIROU A CLASSIFICAÇÃO
“AAA” DOS EUA:
em uma medida sem precedentes,
em agosto de 2011 a S&P
rebaixou, de “AAA” para “AA+”, a
dívida soberana dos EUA em meio
ao impasse político sobre o teto de
endividamento do país

Alto
Médio
O ORIENTE MÉDIO CONTINUOU
VULNERÁVEL À PRIMAVERA ÁRABE:
diversos países da região foram afetados
pela agitação política e suas economias
continuam vulneráveis a tensões internas
e condições desfavoráveis globais.
O Egito é apenas um exemplo de país que
está enfrentando uma transição política
desordenada e dificuldades econômicas.

DESACELERAÇÃO DA ÁSIA
EMERGENTE:
Pressionados pela queda das
exportações e pela inflação em alta,
os gigantes emergentes (Índia e China)
mostraram sinais de desaceleração
econômica

Fonte: análise da Capgemini, 2012

RELATÓRIO SOBRE A RIQUEZA MUNDIAL 2012

11

opção de investimento atraente, já que o tumulto causado
pela crise financeira estava diminuindo e a crise da dívida
da Zona do Euro ainda não havia sido totalmente deflagrada.
Entretanto, em 2011 ficou claro que poucos mercados
acionários poderiam escapar às consequências dos problemas
na Zona do Euro, cujos efeitos espalhavam-se pelo mundo
todo. Com efeito, 2011 refutou completamente a tese de que
os mercados emergentes haviam se tornado autossuficientes
o bastante para de alguma forma dissociarem-se das
desventuras econômicas e financeiras que porventura viessem
a assediar as economias desenvolvidas de maior porte.

A CRISE DA DÍVIDA DA ZONA DO EURO
TEVE EFEITOS GENERALIZADOS EM 2011
Embora não tenham faltado tensões globais em 2011, a crise
da Zona do Euro — ou melhor, a aparente falta de consenso
sobre como solucioná-la — foi a maior força
desestabilizadora da economia global.
O centro das atenções foram os assim chamados “PIIGS”
(Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha), que estão carregando
níveis particularmente elevados de dívida pública e pesados
déficits orçamentários (ver Figura 5). Contudo, certamente esses
países não estão sozinhos em seu dilema econômico e os
investidores temiam que suas desventuras fossem apenas a ponta
do iceberg dos problemas da Zona do Euro e de outras regiões.
A UE implementou uma linha de resgate (Mecanismo
Europeu de Estabilidade Financeira) que, entre o final de
2010 e meados de 2011, proporcionou alívio relativamente
rápido a Grécia, Irlanda e Portugal. Mas a Grécia precisou
de uma segunda rodada de financiamento em 2011 e os
líderes europeus exigiram que o país negociasse
primeiramente uma redução de sua dívida junto ao setor
privado. Essas negociações duraram meses até que um acordo
fosse finalmente atingido em fevereiro de 2012, permitindo
uma redução de 53,5% na dívida detida por credores privados.
Ainda assim, mesmo se essas reduções forem totalmente
executadas e o segundo resgate prossiga como planejado,
a Grécia precisa encontrar uma forma de cobrir sua dívida
remanescente. Apesar das inúmeras medidas de austeridade
tomadas até o momento, o governo grego ainda gasta muito
mais do que arrecada, de forma que precisa implementar
ainda mais aumentos de impostos e corte de gastos para
cobrir seu déficit orçamentário, o que tem o potencial de
agravar ainda mais a recessão enfrentada pelo país.
Os investidores temem que dinâmicas como essas em
diversos países vulneráveis da Zona do Euro tenham o
potencial de transformar a crise da dívida soberana em outra
crise econômica e bancária completa. Já existem sinais de
que os bancos da região reduziram seus empréstimos a
empresas e consumidores, reforçando seu capital para
resguardar-se contra a exposição à dívida soberana.
Esse movimento levou o Banco Central Europeu (BCE)
a fornecer liquidez a juros baixos na esperança de evitar
um aperto no crédito.

4
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Alguns observadores temem até mesmo que a própria Zona
do Euro possa desintegrar-se enquanto os governos dos países
membro regateiam formas para restaurar o equilíbrio fiscal
da região, limitar a possibilidade de contágio da dívida e
proteger a saúde do sistema bancário europeu. O colapso
da Zona do Euro parece improvável, dada a significativa
vontade política que foi necessária para estabelecer e expandir
sua área econômica unificada, mas não é totalmente
inconcebível e a incerteza tem enervado os investidores.
A Zona do Euro já está coalhada de vítimas políticas
resultantes da crise e, em março de 2012, o foco econômico
estava se voltando para a Espanha que, conforme se
comentava, não iria cumprir suas metas orçamentárias no
segundo semestre de 2012. Até o momento, sua austeridade
já gerou uma recessão em virtude do grande declínio na
demanda interna e da respectiva queda em suas exportações.
São acontecimentos desse tipo de que os investidores
continuarão a acompanhar de perto em 2012 em busca
de sinais de tensões sistêmicas na Zona do Euro. Até o
momento, os governos e organismos de regulamentação
da UE realizaram avanços tangíveis na recapitalização dos
bancos da região, mas os investidores continuarão tensos até
que seja obtido um progresso substancial no sentido de uma
maior disciplina orçamentária, crescimento econômico e uma
união fiscal mais profunda na Zona do Euro como um todo.

O CRESCIMENTO DO PIB MUNDIAL
DESACELEROU EM 2011 SOB OS
EFEITOS DA CRISE DA ZONA DO EURO
Em 2011, a economia mundial cresceu à taxa real de 2,7%,
um ritmo mais lento do que os 4,1% observados em 2010,4
principalmente devido à demanda mais fraca por parte da
Europa Ocidental, desastres naturais no Japão, preço elevado
do petróleo e aumento da aversão ao risco. A demanda mais
fraca dos países desenvolvidos traduziu-se em crescimento
menor em algumas economias voltadas para a exportação na
Ásia-Pacífico e na América Latina (ver Figura 6), embora as
economias em desenvolvimento da África e do Leste
Europeu tenham se saído bem.
De forma geral, e como já era esperado, o crescimento
econômico global foi liderado pela Ásia-Pacífico ex-Japão,
que apresentou expansão real de 6,5% no PIB, embora ela
tenha sido menor do que os 8,3% registrados em 2010.
Índia e China, as locomotivas regionais, experimentaram
desaceleração, em parte devido aos efeitos das persistentes
pressões inflacionárias internas, e, no caso da China, em
virtude da moderação do excesso de crédito anterior.
Poucas economias apresentaram contração efetiva em 2011,
mas o PIB do Japão encolheu 0,4%, já que o país enfrentou
as consequências do grande terremoto e do tsunami que
assolaram o litoral nordeste do país em março de 2011,
matando cerca de 20.000 pessoas e causando um grave

Salvo indicação em contrário, todos as projeções e dados macroeconômicos são baseados nos relatórios regionais e de país da Economist Intelligence Unit de março, abril e maio de
2012.
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FIGURA 5.

Américas

Divida pública total e saldo orçamentário como porcentagem do PIB, países selecionados 2011
Saldo
Dívida
pública/PIB orçamentário/
PIB

Europa

Dívida
pública/PIB

Saldo
orçamentário/
PIB

Dívida
Outros países pública/PIB

Saldo
orçamentário/
PIB

EUA

98,5%

-9,6%

Portugal

106,8%

-4,0%

Japão

229,8%

-10,1%

Canadá

85,0%

-4,5%

Irlanda

105,0%

-9,9%

Cingapura

100,8%

7,3%

Brasil

66,2%

-2,6%

Itália

120,1%

-3,9%

Índia

68,1%

-8,7%

Argentina

44,2%

-3,3%

Grécia

160,8%

-9,2%

Tailândia

41,7%

-1,9%

México

43,8%

-3,4%

Espanha

68,5%

-8,5%

Nova Zelândia

37,0%

-6,5%

Colômbia

34,7%

-2,1%

Bélgica

98,5%

-4,2%

Coreia do Sul

34,1%

2,3%

Peru

21,6%

1,9%

França

86,3%

-5,3%

China

25,8%

-1,2%

Chile

9,9%

1,2%

Alemanha

81,5%

-1,0%

Indonésia

25,0%

-1,6%

Reino Unido

75,1%

-8,7%

Austrália

22,9%

-4,3%

Suíça

48,6%

0,4%

Arábia Saudita

7,5%

15,2%

Observação: a dívida pública corresponde ao total da dívida interna, externa e para com o FMI do governo central do país, segundo cálculos do FMI; o saldo orçamentário corresponde
aos recebimentos do governo geral menos seus desembolsos; valores positivos indicam superávit e valores negativos indicam déficit orçamentário
Fonte: análise da Capgemini, 2012, e Fundo Monetário Internacional (FMI), maio de 2012

FIGURA 6.

Taxas de crescimento real do PIB, mundiais e de regiões selecionadas, 2009-2011
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Observação: as taxas reais agregadas de crescimento do PIB são baseadas nas ponderações do PIB calculadas pela Economist Intelligence Unit
Fontes: análise da Capgemini, 2012, e Economist Intelligence Unit, março de 2012
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vazamento de radiação nuclear. Em agosto de 2011, a Moody’s
Investor Services rebaixou a nota de crédito soberano do país
para “Aa3”, afirmando que o Japão teria dificuldades para
reduzir seu grande endividamento em função da catástrofe
e das perspectivas de crescimento econômico fraco.
A taxa de crescimento também apresentou queda acentuada
em Cingapura com a redução da demanda da Europa por
produtos manufaturados e a interrupção no fornecimento
de componentes vindos da Tailândia devido às inundações
naquele país. Ainda assim, a desaceleração colocou o PIB de
Cingapura em 2011 no nível muito mais sustentável de 4,8%,
em comparação com a taxa estupenda de 14,5% em 2010 (que
se seguiu a uma contração significativa do PIB em 2009).

A poupança nacional aumentou em consonância
com o PIB mundial, já que as economias
desenvolvidas pouparam mais

A poupança nacional5 aumentou em diversas regiões,
passando de 22,2% em 2010 para 22,7% em 2011, sugerindo
existir mais dinheiro disponível para investimento. A taxa
continua a ser maior na Ásia-Pacífico ex-Japão (34,1%), dada
a tradição de poupança previdente na região, e menor na
América do Norte (11,2%).
Em termos de porcentagem do PIB, em 2011 a poupança
nacional aumentou em todas as economias do G7, exceto
o Japão, sugerindo que os desequilíbrios globais podem ser
menores em 2012 e 2013, já que essas economias importantes
estão poupando mais. Entretanto, a poupança das famílias
diminuiu em diversas economias desenvolvidas, inclusive
EUA e Reino Unido, devido aos problemas econômicos
atuais, como desemprego elevado e crescimento econômico
fraco. A poupança das famílias aumentou no Japão (de 6,2%
da renda disponível em 2010 para 7,3%) porque o consumo
privado apresentou forte queda após o terremoto.
A participação da poupança no PIB nacional diminuiu em
alguns mercados emergentes importantes, inclusive Brasil
e África do Sul, onde a depreciação significativa da moeda
local reduziu sensivelmente o poder de compra. Como
resultado, a poupança nacional apresentou ligeiro declínio
nas regiões da América Latina e da África Subsaariana.
A poupança nacional também declinou na Rússia (de 25,4%
do PIB em 2010 para 24,7% em 2011) devido à expansão do
crédito ao consumidor, que estimulou o consumo privado.

5
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Em termos globais, o consumo privado e do
governo apresentou ligeiro aumento

Em nível mundial, os gastos públicos aumentaram 1,1%
em 2011, impulsionados principalmente por dispêndios em
áreas como desenvolvimento de infraestrutura em países
emergentes. Em termos absolutos, as economias maduras
ainda respondem pela maior parcela dos gastos do governo
(US$ 3,2 trilhões na Europa Ocidental e US$ 2,9 trilhões
na América do Norte em 2011). Entretanto, os gastos
públicos agregados não estão aumentando nas economias
desenvolvidas, porque poucas podem permitir-se aumentar
ainda mais seus níveis já bastante grandes de endividamento
soberano. As economias emergentes da Ásia-Pacífico e da
América Latina continuaram a aumentar modestamente os
gastos públicos em 2011, para sustentar suas economias na
desafiadora conjuntura econômica global atual.
O consumo privado real global também aumentou 2,3%
em 2011, de US$ 30,0 trilhões para US$ 30,7 trilhões, em
grande parte porque o consumo pessoal cresceu em muitas
economias emergentes, apesar da ameaça ao crescimento
econômico global representada pela crise da dívida da Zona
do Euro. A Ásia-Pacífico ex-Japão voltou a apresentar o
maior avanço no consumo pessoal, mas o aumento de 6,1%
em 2011 não foi muito superior aos 5,1% observados na
América Latina, onde o consumo tem aumentado de forma
estável, o que provavelmente continuará a acontecer, já que
sua classe média em expansão continua ávida por gastar sua
renda crescente. Entretanto, o nível absoluto de consumo
pessoal na América Latina ainda é bem menor do que na
Ásia-Pacífico ex-Japão (US$ 2,2 trilhões, em comparação
com US$ 4,6 trilhões, respectivamente).
Nos EUA, o consumo pessoal também cresceu,
apresentando aumento anual de 2,0% em 2010 e de 2,2%
em 2011. Entretanto, prevê-se que o aumento dos gastos
pessoais reais desacelere para 1,3% em 2012, já que a
economia está se recuperando apenas lentamente e o
desemprego continua elevado.
Na Europa Ocidental, o consumo privado real permaneceu
inalterado, em US$ 8,6 trilhões, e está previsto que os gastos
pessoais desacelerem para 0,5% em 2012 após a queda aguda
na confiança dos consumidores no segundo semestre de
2011, quando a região continuava a enfrentar os efeitos
da crise na Zona do Euro.

A poupança nacional é igual ao PIB real menos o total combinado do consumo real público e privado.
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FIGURA 7.

Principais taxas de juros globais, economias desenvolvidas selecionadas, 2011
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Fonte: análise da Capgemini, 2012; http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-banks.aspx, 4 de janeiro de 2012

FIGURA 8.

Principais taxas de juros globais, economias emergentes selecionadas, 2011
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Fonte: análise da Capgemini, 2012; http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-banks.aspx, acessado em 4 de janeiro de 2012
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O crescimento econômico lento manteve os juros
baixos em muitas economias desenvolvidas

Em 2011, os bancos centrais mantiveram os juros baixos em
diversos países, particularmente nas nações desenvolvidas
que enfrentavam baixas taxas de crescimento (ver Figura 7).
Entretanto, a Índia e a China elevaram as taxas referenciais
de juros para combater as pressões inflacionárias em suas
economias (ver Figura 8).

TENSÕES GLOBAIS EM 2011
PREJUDICARAM MUITAS DAS
CLASSES DE ATIVOS QUE
IMPULSIONAM A RIQUEZA
Em 2011, a incerteza dominou a psicologia dos investidores
e muitos deles se agarraram a ativos considerados como
portos seguros a fim de preservar seu capital. A classe de
ativos de melhor desempenho foi a renda fixa, enquanto as
commodities como um todo tiveram desempenho abaixo
da média e muitos investimentos tangíveis perderam valor,
inclusive imóveis e prata. Diversos mercados acionários
também declinaram após uma recuperação em 2010. No 1o
trimestre de 2012, foram observados sinais de recuperação
quando os investidores demonstraram mais apetite pelo risco
e as preocupações com a Zona do Euro recuaram um pouco.
De forma geral, a perspectiva para os mercados acionários
em 2012 continua cautelosamente otimista, sobretudo para
a América Latina e a região da Ásia-Pacífico.

O valor global de mercado das empresas abertas caiu
em 2011, cedendo o terreno conquistado em 2010
O valor global de mercado das empresas abertas encerrou o
ano em US$ 43,1 trilhões, com queda de 18,7% em relação
aos US$ 53,0 trilhões do ano anterior e bastante abaixo do
máximo de US$ 61,5 trilhões atingido em 2007, antes da
crise econômica e financeira global (ver Figura 9).6

Em todo o mundo, os mercados acionários devolveram boa
parte dos ganhos obtidos em 2010, com a persistência da crise
da dívida soberana da Zona do Euro e aumento dos temores de
contágio, o que levou a correções generalizadas no mercado.
A volatilidade das ações globais também deu um salto e atingiu
1,6 em novembro de 2011. Esse nível é bastante inferior ao
observado no auge da crise financeira, mas acima dos níveis
que ocorreram em outras quedas do mercado, inclusive as
ligadas à crise financeira russa de 2008 e ao estouro da bolha
das empresas ponto com em 2001 (ver Figura 10).
Em 2011, a Europa experimentou uma queda de dois dígitos
em diversos índices referenciais do mercado acionário, com a
mudança dos investidores para posições mais seguras já que a
crise da dívida soberana aumentou as dúvidas em relação às
perspectivas de crescimento e até mesmo em relação à moeda
comum. Na Itália, onde o índice da dívida pública sobre o
PIB era superior a 118%, o índice MSCI Italy caiu 26,4%.
6
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O espectro da inadimplência soberana grega levou a uma
queda de 63,7% no índice MSCI Greece, enquanto
preocupações em relação à exposição dos bancos franceses às
nações problemáticas da Zona do Euro e à capacidade do
governo francês de manter sua nota de crédito “AAA”
levaram a uma queda de 20,9% no índice MSCI France.
A situação adversa da dívida soberana influenciou o humor
dos investidores até mesmo em países fundamentalmente
sólidos como a Alemanha, onde o índice MSCI Germany
caiu 20,7% em 2011. Contudo, no decorrer do 1o trimestre
de 2012 a intensidade da crise europeia diminuiu o suficiente
para reduzir os custos de captação, diminuindo a pressão
sobre os bancos. O foco do governo tecnocrático da Itália na
promoção de reformas econômicas, as ofertas de liquidez de
três anos do BCE e o sucesso da Grécia na obtenção de um
segundo resgate e de uma redução na dívida ajudaram a
amainar o pessimismo, mas é provável que as preocupações
persistam — e explodam ocasionalmente — conforme a
Europa continue a combater os efeitos da retração fiscal
sobre o crescimento.
As Ações dos EUA tiveram desempenho bastante bom no
início de 2011, em meio a sinais de recuperação da economia
e dos lucros e saldos de caixa das empresas. Os investidores
também comemoraram o fato das empresas norteamericanas terem saído razoavelmente ilesas da pressão
sobre a cadeia de suprimentos induzida pelo terremoto no
Japão e do aumento dos preços do petróleo devido aos
distúrbios no Oriente Médio e no norte da África.
Entretanto, em maio o mercado estava se deteriorando
com a persistência da crise da dívida europeia e as dúvidas
sobre o teto da dívida dos EUA. As ações norte-americanas
sofreram outro choque em agosto, após o rebaixamento da
nota de crédito soberano dos EUA pela S&P. No ano, os
investidores continuaram, de forma geral, avessos ao risco,
dando preferência a empresas que pagam bons dividendos e
a multinacionais de primeiríssima linha. Como resultado, a
Média Industrial Dow Jones valorizou 4,% em 2011,
superando vigorosamente o índice Russel 2000, de ações de
empresas de baixa capitalização, que perdeu 7,2% no mesmo
período. A perspectiva para o mercado acionários dos EUA
continua cautelosamente otimista, com o início da melhora
do setor residencial e do nível de emprego e sinais de que o
país escapará de um repique recessivo.
Os mercados acionários asiáticos caíram, frustrando as
esperanças generalizadas de que os mercados emergentes
conseguiriam de alguma forma desacoplar-se do
enfraquecimento das economias desenvolvidas. O índice
MSCI China, que acompanha o mercado acionário chinês,
caiu 19,7% em 2011, já que aumentaram os temores que os
países da Ásia voltados para a exportação poderiam sofrer
com a redução da demanda dos consumidores nos EUA e
Europa; além disso, a política monetária restritiva do país
poderia sufocar o crescimento. Contudo, as preocupações
com uma desaceleração econômica diminuíram
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consideravelmente após as autoridades econômicas
aproveitarem um período de queda na inflação para fornecer
estímulos monetários aos mercados locais de imóveis
residenciais e de títulos de dívida. O índice MSCI India
apresentou o pior desempenho da região Ásia-Pacífico em
2011, recuando 37,3%, já que inúmeros fatores, inclusive
inflação persistente, elevação nos níveis de endividamento,
paralisia política e gargalos de infraestrutura abalaram a
confiança dos investidores no crescimento do país. Vários dos

mercados mais líquidos da região, particularmente aqueles
com níveis elevados de participação estrangeira, como a
Coreia do Sul e Taiwan, também sofreram com as saídas de
recursos especulativos, conforme os investidores buscavam
explorar ou antecipar oportunidades de lucros no curto prazo
e os diferenciais de juros e câmbio transferindo seus recursos
de um mercado para outro. Os índices mais duramente
afetados por esse fenômeno foram o MSCI Taiwan, que
perdeu 22,8% em 2011, e o MSCI Korea, que recuou 12,8%.

Volatilidade diária do índice Dow Jones World, janeiro de 1997 – janeiro de 2012

FIGURA 10.
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Os mercados acionários também mergulharam nas economias
emergentes da América Latina, prejudicados pelas atribulações
das economias desenvolvidas, que prejudicaram todos os
mercados de ações. Entretanto, o desempenho dos mercados
da região continua altamente dependente da dinâmica
político-econômica. Por exemplo, no Brasil os investidores
continuaram preocupados com a possibilidade de um
superaquecimento da economia devido aos gastos elevados
do governo e com as altas taxas de juros (o Banco Central
elevou os juros para 12,5% em julho de 2011).
Ainda assim o desempenho macroeconômico da maioria
das economias da região continuou forte, já que esses países
lucraram com os preços elevados das exportações agrícolas
e minerais, que permitiram a acumulação de reservas em
moeda estrangeira. As instituições financeiras também
continuaram bem capitalizadas, graças às tradições bancárias
conservadoras. Não obstante, como beneficiam-se dos fluxos
de entrada de capital estrangeiro e dos preços elevados dos
produtos básicos, as economias da América Latina também
são vulneráveis aos infortúnios da dívida europeia e à
desaceleração do crescimento em mercados como a China.
Como resultado, o índice indicativo MSCI EM Latin
America caiu 21,6%. A perspectiva para 2012 é sólida e
prevê-se que as ações da região apresentem bom desempenho.

O preço os títulos de longo prazo subiu conforme
os investidores fugiam do risco

Em 2011, em meio à demanda robusta por parte dos
investidores avessos ao risco, o índice Dow Jones CBOT
Treasury subiu 12,2% e o Dow Jones Corporate Bond
apresentou valorização de 3,3%. Governos, instituições
financeiras e consumidores reduziram seu endividamento
após a crise financeira e o peso sobre o crescimento
econômico é palpável. Nesses momentos, a renda fixa tende
a ter desempenho melhor do que outros ativos, como as
ações, e esse foi certamente o caso em 2011.
Em 2011, os títulos de longo prazo do tesouro dos
EUA geraram retorno de 29,9%, incluindo a valorização
e o pagamento de juros7, superando por larga margem a
valorização de 7,9 do índice Barclays Capital Aggregate
Bond, um referencial amplo do mercado de renda fixa.
Em 2011, as preocupações com a dívida soberana da Zona
do Euro levaram a uma fuga para a segurança em favor dos
papéis do Tesouro dos EUA e, na falta de investimentos
alternativos seguros, essa forte demanda resistiu até mesmo
ao rebaixamento da dívida pública dos Estados Unidos
pela S&P. Como resultado, o preço desses títulos subiu
significativamente até o final do ano, o que resultou em
menor produção.

7
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Na Zona do Euro, o rendimento dos títulos públicos
permaneceu elevado durante todo o ano, refletindo o
aumento do risco de inadimplência. Ao final de 2011, Suíça,
Japão e Alemanha estavam entre as poucas nações do mundo
que ofereciam em seus títulos de 10 anos rentabilidade
inferiores ao dos títulos equivalentes dos EUA.
Embora sempre exista uma demanda por títulos de renda
fixa, a alta de muitos títulos públicos não pode continuar.
Considerando o nível já bastante baixo da rentabilidade e
apesar dos estímulos dos bancos centrais, é simplesmente
impossível que os preços aumentem ainda mais. Assim, os
investidores podem constatar que é difícil obter ganhos de
capital além da inflação, salvo em determinadas camadas do
mercado, como títulos privados em grau de investimento ou
de alto rendimento, que continuam a oferecer fortes
oportunidades de valorização.

Os mercados imobiliários caíram com a redução
da demanda

Em 2011, o índice Dow Jones Select REIT caiu 2,4%, já que
o ritmo lento da recuperação econômica global, preocupações
crescentes com a dívida soberana, baixa confiança dos
consumidores e desemprego elevado continuaram a pesar sobre
o mercado imobiliário. A combinação de empréstimos a custo
baixo e queda no preço dos imóveis residenciais estimulou a
viabilidade financeira da casa própria mas, na maioria das
economias desenvolvidas, a demanda interna é baixa demais
para impulsionar uma recuperação contínua.
O segmento hoteleiro foi a categoria imobiliária de pior
desempenho em 2011 (queda de 14,8%), mas o segmento
industrial também caiu 4% e todos os tipos de imóveis
declinaram significativamente durante o terceiro trimestre,
após a S&P ter rebaixado a nota da dívida norte-americana e
com a Grécia prestes a dar um calote em sua dívida pública.
O mercado de imóveis residenciais dos EUA continua a
sofrer os efeitos do aperto nas condições de crédito, relutância
dos compradores e estoque excessivo mas, no início de 2012,
estava começando a dar sinais de vida e pode ter finalmente
chegado ao fundo do poço. Afetado pelo terremoto de março,
o Japão viu o rendimento de seu mercado imobiliário sofrer
queda anualizada de 22,6% em 2011, sem que ainda seja
possível vislumbrar o fim da queda dos preços, que já persiste
há duas décadas. Na Europa, os mercados habitacionais da
França e da Suíça continuaram relativamente resistentes
apresentando, no 3o trimestre de 2011, alta real de 4,4%
e 3,3%, respectivamente, em relação ao ano anterior.
Entretanto, a maioria dos demais mercados europeus
continuou atolada em território negativo. Na Ásia-Pacífico,
a atividade habitacional também foi reduzida; mesmo na

Com base no retorno do Índice Barclays Capital Long-Term U.S. Treasury, que inclui todos os títulos públicos federais dos EUA negociados publicamente com prazo a decorrer igual ou
superior a 10 anos, estejam classificados como em grau de investimento e tenham em circulação valor nominal igual ou superior a US$ 250 milhões.
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O desempenho dos outros investimentos foi desigual

Austrália, onde o preço dos imóveis residenciais foi bastante
resiliente em 2010, em comparação com o ano anterior os
preços médios ajustados pela inflação caíram 5,7% no
3o trimestre de 2011. Entretanto, houve algumas exceções
notáveis a esse ambiente pessimista, especificamente a Índia,
Cingapura e Tailândia.

O desempenho global de outros investimentos, como
moedas, commodities e fundos hedge, foi desigual em 2011,
em meio aos altos e baixos das tendências macroeconômicas
e da volatilidade.
Por exemplo, as oscilações dos mercados cambiais foram
determinadas pelos acontecimentos econômicos globais,
mas as moedas de mercados emergentes desvalorizaram-se
significativamente em relação ao dólar norte-americano,
particularmente no segundo semestre. Isso refletiu, em
grande parte, as medidas tomadas por bancos e empresas
sediados em economias desenvolvidas para liquidar ativos
de mercados emergentes com o intuito de repatriar recursos
e reforçar seus balanços patrimoniais.

A forte demanda por disponibilidades/depósitos
manteve a produção baixa

Em 2011, o rendimento das notas do Tesouro dos EUA
atingiu seu mínimo absoluto, com os investidores dispostos
a aceitar rendimento real negativo em troca da segurança. No
segundo semestre de 2011, o rendimento dos títulos com prazo
igual ou inferior a cinco anos mergulhou para menos de 1%,
parcialmente devido ao compromisso do Federal Reserve de
manter a taxa das reservas bancárias próximas a zero até
meados de 2013. A demanda continuou forte mesmo após a
S&P rebaixar a nota de crédito da dívida dos EUA, em agosto.
Se a situação econômica europeia não melhorar
significativamente, as taxas poderão permanecer por algum
tempo próximos aos mínimos do 4o trimestre de 2011.

Entre as moedas mais duramente afetadas estavam o rand
sul-africano e a rupia nacional indiana, que apresentaram
em 2011 desvalorização de 18,7% e 16,9%, respectivamente,
em relação ao dólar norte-americano (ver Figura 11).
Em relação à maioria das moedas importantes de mercados
desenvolvidos, o dólar norte-americano encerrou o ano com
variação máxima de 3%.

Moedas de países selecionados contra o dólar norte-americano
Oscilação no valor de moedas de países selecionados contra o dólar norte-americano, 2011

FIGURA 12.
FIGURA 11.
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Os preços do ouro subiram 10,1% em 2011, em um processo
de alta que já dura 11 anos, em meio à demanda por um
porto seguro, ocasionada pelos tumultos no Oriente Médio
e pela crise atual na dívida europeia. Durante o ano, os
preços do ouro atingiram um pico em agosto após o
rebaixamento inédito da dívida dos EUA, antes de
passar por uma pequena correção com a alta no dólar
norte-americano e com a liquidação de posições para fazer
caixa promovida por alguns investidores alavancados.
Outras mercadorias:

 a prata atingiu um novo máximo (US$ 48,3 por onça) em
abril de 2011, prolongando os fortes ganhos obtidos em
2010, mas passou por uma correção no restante do ano,
apresentando queda de 10% no período como um todo.
Operadores especulativos e investidores individuais de
varejo foram os principais impulsionadores tanto da alta
quanto da queda.
 Sinais de desaceleração econômica global reduziram a
demanda e os preços do gás natural, mas as tensões
geopolíticas no Oriente Médio levaram à alta do petróleo.
Os preços do petróleo bruto podem subir ainda mais em
2012, já que continuam a existir tensões no Oriente
Médio, inclusive o impasse em relação às ambições
nucleares do Irã e os distúrbios persistentes na Síria.
A produção norte-americana de petróleo tem crescido
sistematicamente com a alta de preços e esse aumento
pode vir a aliviar um pouco a pressão sobre os preços.
 Os preços das commodities agrícolas, como o milho e
o trigo, iniciaram o ano com ritmo forte, após uma alta
significativa em 2010 por conta da expectativa de escassez.
Os preços do milho continuaram a subir vertiginosamente
em 2011, devido à combinação do clima desfavorável que
afetou a produção dos EUA, aumento da demanda chinesa
e demanda dos produtores de etanol. Entretanto, os preços
do trigo terminaram por cair devido à safra excepcional.
Prevê-se que o preço das commodities como um todo
acompanhe as indicações globais, podendo declinar
no curto prazo, particularmente se a desaceleração da
China for persistente.
Após dois anos consecutivos de valorização, os fundos hedge
apresentaram desempenho negativo em 2011. Na média,
esses fundos mútuos perderam 5% de seu valor em 20118,
principalmente devido à volatilidade de mercado que, em
grande parte, foi precipitada pela crise da dívida europeia.
Ao final do 2o trimestre de 2011, os ativos totais do setor de
fundos hedge chegaram a US$ 2 trilhões pela primeira vez9,
superando o pico pré-crise, atingido no início de 2008, antes
de cair a um nível mais baixo no restante do ano.

20

8

Medido pelo índice Fund Weighted Composite, da Hedge Fund Research Inc. (HRFI)

9

HRFI: http://www.hedgefundresearch.com/pdf/pr_20120119.pdf
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Devido aos fundamentos econômicos medíocres,
particularmente na Zona do Euro, o índice Dow Jones
Credit Suisse Hedge Fund caiu 2,5% no ano e mais de 75%
dos fundos de mercados emergentes apresentaram prejuízo,
marcadamente os voltados para a Índia. Simultaneamente,
os fundos direcionais não conseguiram se beneficiar do
impulso de alta nem controlar as perdas quando o mercado
apresentava tendência de queda. Uma exceção digna de nota
foram os fundos de fundos hedge, que apresentaram
desempenho decente em 2011 e apresentam perspectiva
bastante otimista para 2012.

PERSPECTIVA: É PROVÁVEL QUE, NO
CURTO PRAZO, OS MERCADOS E
ECONOMIAS GLOBAIS SEJAM
ASSOLADOS PELA INCERTEZA
Prevê-se que a expansão do PIB global desacelere para 2,2%
em 2012 (ver Figura 12), já que o contágio da crise da Zona
do Euro continua a amortecer as taxas de crescimento,
inclusive as dos mercados emergentes, cujas exportações têm
diminuído em virtude da demanda mais fraca por parte da
Europa. Prevê-se que, em 2013, a expansão do PIB global
recupere-se para 2,9%, à medida que se materializarem
novas iniciativas de política econômica destinadas a controlar
o contágio da dívida e estimular o crescimento. Contudo, se
existe um risco para esse resultado, ele decorre da persistente
carga fiscal e da desalavancagem contínua.
Com efeito, no próximo ano a incerteza continuará a ser
uma característica das condições econômicas e de mercado,
e a Zona do Euro permanecerá como um desafio primordial
para a economia mundial. Os investidores esperam não
apenas ver a Zona do Euro traçar uma rota viável para a
redução do déficit, mas também a garantia de que as
medidas de austeridade não irão conter o crescimento,
principalmente porque a demanda da Europa continua a ser
essencial para a exportação das economias emergentes
voltadas para a exportação, como o Brasil e a China. Mesmo
se a situação da Zona do Euro vier a se estabilizar, a
capacidade de recuperação e crescimento de cada uma das
economias dependerá fortemente da forma como os governos
administrarão a confluência dos desafios enfrentados,
inclusive a ameaça de inflação em alguns mercados
emergentes de crescimento mais rápido e os déficits
paralisantes de muitas economias desenvolvidas.
Também é provável que a política tenha efeitos tangíveis
sobre as economias globais em 2012. Diversos países tiveram
ou terão eleições para sua liderança política em 2012 (ver
Figura 13), com destaque para China, Rússia, França e EUA
que, coletivamente, são responsáveis por cerca de 40% do
PIB mundial.
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FIGURA 13.

Países que tiveram ou terão eleições nacionais em 2012

Finlândia: o candidato do Partido de
Coalizão Nacional venceu as eleições
presidenciais no início de 2012.
Anteriormente, a presidência foi ocupada
por Sociais Democratas por 30 anos

Na Holanda, foram convocadas eleições
nacionais para setembro de 2012, deixando o
país entregue a um governo provisório que se
debate para manter o déficit orçamentário
dentro dos limites determinados pela UE

As tão esperadas
eleições presidenciais
dos EUA estão
marcadas para
novembro de 2012

As eleições
presidenciais no
México estão
marcadas para
julho de 2012

As eleições presidenciais
na Venezuela estão
previstas para outubro
de 2012

Nas eleições gregas de 6 de
maio, nenhum partido
conquistou maioria suficiente
e um impasse político em
relação à austeridade faz
com que a possibilidade de
consenso seja remota
É provável que
ocorram eleições
no Egito em 2012

No início de maio, o socialista
François Hollande derrotou Nicolas
Sarkozy nas eleições presidenciais
francesas prometendo que “a
austeridade não é inevitável”

Em março de 2012,
o presidente russo
Vladimir Putin assegurou
seu terceiro mandato
A duração do mandato
determina que a China
deve eleger um novo
Secretário Geral no 4º
trimestre de 2012
Em janeiro de 2012,
Ma Ying-jeou, presidente
em exercício de Taiwan,
conquistou um segundo
mandato prometendo
melhorar as relações
com a China

Fontes: análise da Capgemini, 2012, e Leadership elections and selections in 2012, The Economist
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São as seguintes as principais considerações regionais para os
investidores em 2012-13:
 Europa: A deterioração da qualidade do crédito soberano
ainda está prejudicando os bancos europeus e os governos
do continente estão se debatendo para equilibrar as
necessidades de austeridade e crescimento. A incerteza
perturbou os investidores, que desejam ver sinais claros de
que as nações da Zona do Euro têm vontade política para
negociar soluções que possam levar determinados países
membro de volta a uma situação saudável e preservar o
euro como moeda comum. A situação da liquidez na
Zona do Euro também precisa ser monitorada e pode
ser necessária uma queda no salário real para aumentar
a competitividade da região. Isso posto, os investidores
também precisam entender que não existe uma panaceia
para os problemas da Europa, cuja solução pode demorar
vários anos e que podem exigir novas reduções da dívida
de países como Grécia e Portugal.
 EUA: Os dados sugerem que a economia dos EUA
está se recuperando, embora de forma lenta. A receita das
empresas está dando sinais de saúde e elas estão mantendo
os estoques baixos e os custos sob controle. O resultado
provável é um maior interesse dos investidores pelas ações
e um afastamento dos títulos públicos, principalmente
porque o Federal Reserve comprometeu-se a manter os
juros próximos a zero por algum tempo. Ademais, é
preciso solucionar o despenhadeiro fiscal vislumbrado
para o final de 2012 ou as perspectivas econômicas do
país serão drasticamente mais sombrias. Nos EUA, a
política também pode ser uma questão importante para
os investidores, já que a estabilidade é pré-requisito
para a confiança dos clientes nos mercados financeiros.
A campanha presidencial para as eleições gerais de
novembro de 2012 já revelou diferenças radicais entre
Democratas e Republicanos sobre a forma de reavivar a
economia do país. E seria razoável argumentar que mais
importante do que a vitória é encontrar uma fórmula para
a cooperação política após as eleições a fim de solucionar a
ameaça econômica imediata e a necessidade de austeridade
fiscal no longo prazo. Outra preocupação econômica é o
mercado habitacional, que continua a ser um obstáculo
para a recuperação, apesar dos juros baixos e dos sinais
de que o mercado pode ter atingido seu ponto mínimo.
 Ásia-Pacífico: Os investidores continuam cautelosos
em relação às perspectivas para as economias da região
da Ásia-Pacífico, mas existe otimismo quanto à
capacidade das autoridades econômicas de manter taxas
de crescimento elevadas sem exacerbar a inflação.
No primeiro semestre de 2011, o Banco Popular da China
combateu a inflação aumentando o depósito compulsório
para o nível recorde de 21,5%, mas, conforme a inflação
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começou a desacelerar, o país começou a trilhar o caminho
do abrandamento da política monetária, reduzindo essa
exigibilidade em 0,50 ponto percentual em novembro de
2011 e em fevereiro de 2012. Outros mercados da região,
como a Coreia do Sul e Taiwan, nos quais houve fuga em
massa de investidores estrangeiros, podem ser os primeiros
beneficiados pela eventual retomada do apetite pelo risco.
Entretanto, as perspectivas para a região como um todo
dependem mais fortemente da China conseguir arquitetar
um pouso suave e da recuperação da economia do Japão
das dificuldades de 2011.
 América Latina: As principais economias da região são
encaradas como tendo fundamentos sólidos e espera-se que
apresentem bom crescimento em 2012, em grande parte
porque os preços elevados obtidos nos anos recentes nas
exportações de produtos agrícolas e minerais ampliaram
suas reservas em moeda estrangeira e normas bancárias
conservadoras mantiveram as instituições financeiras bem
capitalizadas. Mesmo assim, é pouco provável que índices
acionários, como o IBOVESPA, do Brasil, recuperem as
perdas sofridas recentemente em 2012, sobretudo se os
investidores temerem que o enfraquecimento da Europa
possa resultar em fluxos de investimento mais baixos e
em demanda menor pelos produtos agrícolas da região.
As perspectivas do continente serão impulsionadas pelas
iniciativas recentes para melhorar a transparência do
governo e os direitos civis, o que contribui para a confiança
do mercado. Além disso, os bancos centrais de diversos
países latino-americanos têm se concentrado no controle
da inflação e muitos abandonaram recentemente taxas de
câmbio tabeladas, optando por regimes de taxas flutuantes.
Prevê-se que até 2013 muitos países mostrem taxas de
crescimento mais saudáveis. Contudo, essas taxas
continuarão bastante modestas nos países desenvolvidos,
que ainda enfrentam um círculo vicioso de endividamento
elevado, medidas de austeridade e investimentos baixos em
infraestrutura. Espera-se que, em 2013, o crescimento
retorne para o nível de 8,5% na China e de 8,0% na Índia
(ver Figura 14).
Cabe destacar que é provável que o comércio entre os
mercados emergentes seja uma fonte importante de
crescimento para essas economias, que tendem a reduzir sua
dependência dos mercados desenvolvidos. O comércio entre
os países emergentes já cresceu em ritmo rápido nos últimos
anos, e está prevista sua aceleração no futuro próximo.
Para facilitar tal comércio, os bancos de desenvolvimento
do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (os assim
chamados BRICS) assinaram dois tratados no início de
2012, destinados a oferecer linhas de crédito em moeda local
e permitir a confirmação simplificada de cartas de crédito
multilaterais.
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FIGURA 15.
14.
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Em 2011, os
investimentos em artes,
joias e afins atraíram
interesse como
investimentos
substitutos,
principalmente
entre os HNWIs
de mercados
emergentes

O valor dos investimentos em artes, joias e afins (IP),
inclusive obras de arte, joias e memorabilia, não são
considerados em nossos cálculos de valor disponível para
investimentos dos HNWIs, mas está claro que muitos deles
direcionaram somas consideráveis a diversos tipos de
atividades e coleções. Embora não sejam estritamente uma
alternativa aos ativos financeiros, a crise econômica e
financeira global certamente levou muitos HNWIs a
encará-los como um componente importante de sua
estratégia geral de investimento.
Em 2011, os HNWIs mais jovens de mercados emergentes
provaram ser uma força bastante poderosa em muitas
classes de IP, particularmente aquelas encaradas como
investimentos sólidos, com boas possibilidades de
valorização, e/ou que oferecem baixa correlação com
os instrumentos financeiros predominantes.
No início de 2012, a European Fine Art Foundation
(TEFAF) informou que a China (inclusive Hong Kong)
tinha ultrapassado os EUA como maior mercado do mundo
para obras de arte e antiguidades.10 Segundo o relatório da
TEFAF, a parcela da China no mercado de obras de arte
subiu de 23% em 2010 para 30% em 2011, deixando os EUA
em segundo lugar, com 29%. O Reino Unido, que já havia
sido superado pela China em 2010, manteve o terceiro posto,
com 22% do mercado. “A predominância do mercado chinês
foi determinada pela expansão da riqueza, forte oferta
interna e pela investida dos compradores de arte chineses”,
informa o relatório.
Os compradores de mercados emergentes estão mostrando
inclinação cada vez maior por obras nativas e que
representem sua própria herança cultural. Essa preferência
ajudou a impulsionar os índices regionais, inclusive o índice
World Traditional Chinese Works of Art, que subiu 20,6%
em 2011, e o índice Latin American Art-NY, que teve alta
de 16,0%.11
O interesse dos HNWIs de mercados emergentes levou
também à criação de fundos especializados. Por exemplo,
a consultoria independente Artvest12 avalia o valor global
dos fundos de arte em US$ 700 milhões a US$ 750 milhões,
com os fundos asiáticos respondendo por cerca de um terço
desse total.
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10

”Mercado internacional de arte em 2011: observações sobre as transações com obras de
arte ao longo de 25 anos”, encomendado pela TEFAF Maastricht e publicado em 16 de
março de , 2012

11

Ambos os índices são parte da Família Mei Moses de Índices de Arte; http://www.
artasanasset.com/

12

http://artvest.com/
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A PERSPECTIVA DE MUITOS
INVESTIMENTOS EM ARTES, JOIAS E
AFINS É POSITIVA APÓS O INTERESSE
DE COMPRA EM 2011
É difícil avaliar o retorno dos IP, e não apenas porque
os investidores são fortemente motivados por aspectos
intangíveis, como a estética. Como resultado, é difícil dizer
quanto do patrimônio disponível para investimentos dos
HNWIs será canalizado para os IPs, mas prevê-se que o
interesse de compra continue forte em diversas categorias,
conforme os investidores busquem diversificar suas
posições, sobretudo quando é difícil conseguir bons
retornos em produtos financeiros.
A perspectiva para o mercado de artes continua positiva,
embora os especialistas informem que, em 2011, o interesse
de compra foi seletivo. Por exemplo, em novembro de 2011,
a venda de Arte Impressionista e Moderna da Christie’s
em Nova York rendeu apenas US$ 140 milhões, em
comparação com estimativas de US$ 210 milhões a
US$ 300 milhões, e 38% dos lotes não encontraram
comprador. Em contrapartida, no mesmo mês e cidade, o
leilão de Arte Contemporânea e do Pós-guerra da Christie’s
vendeu mais de 33 obras por preço acima de US$ 1 milhão,
e apenas 10% dos lotes não foram arrematados.
Artigos de luxo para colecionadores, moedas, diamantes
e pedras preciosas/joias foram outras categorias que
aumentaram de valor em 2011, embora as estimativas
para vinhos finos e investimentos esportivos sejam mais
baixistas.
O preço dos veículos de luxo, um dos principais
componentes do segmento de artigos de luxo para
colecionadores (que também inclui embarcações, jatos, etc.)
também mostrou tendências divergentes. Por exemplo, entre
janeiro e novembro de 2011, o índice HAGI Top, que mede

13

o valor de veículos históricos raros, subiu 13,9%, superando
com folgas o índice de ações S&P Global 1200, que perdeu
7,7% no mesmo período. O índice Hagerty Ferrari subiu
22% em 2011, levando sua valorização em cinco anos para
138%. Por outro lado, o índice Hagerty Price Guide de
Veículos Britânicos caiu 7% desde 2008.
Os diamantes voltaram a apresentar desempenho acima da
média em 2011, dando mais evidências de que os HNWIs
e outros investidores estão optando por ativos tangíveis em
momentos de incerteza econômica. O preço dos diamantes
subiu quase 30% entre janeiro e julho, antes de recuar e
encerrar 2011 com alta de 20% em relação ao ano anterior.
A alta foi alimentada pelo aumento da demanda da China
e de outras partes da Ásia-Pacífico, enquanto a produção
continuou constante.
Os HNWIs continuam a aplicar em esportes profissionais,
mas os dados sugerem que o retorno puramente financeiro
desses investimentos foi fraco em 2011. Por exemplo, o
índice STOXX Global Grand Prix caiu 19,4% entre janeiro
de 2011 e janeiro de 2012, período em que o índice
STOXX Global 1800 recuou 6,7%.13 Ainda assim, o índice
proporcionou retorno anualizado de 60,9% no período de
três anos encerrado em janeiro de 2012, enquanto o índice
STOXX Global 1800 valorizou 39,1% no mesmo período.
Por sua vez, o índice STOXX Europe Football, que
acompanha os times de futebol negociados em bolsas de
valores europeias, caiu 38,2% entre janeiro de 2011 e janeiro
de 2012. Dada a incerteza econômica prevalecente, é
provável que índices esportivos como esses apresentem
desempenho medíocre por algum tempo.
Entre outros artigos colecionáveis (por exemplo, vinhos,
antiguidades, moedas, memorabilia), o mercado de vinhos
finos foi o que sofreu maior pressão de venda em 2011.
O índice Live-Ex Fine Wine 50, que acompanha as últimas
10 safras de Bordeaux, caiu 10,1%. Entretanto, o índice
Live-Ex Fine Wine 500 (que inclui também vinhos do
Novo Mundo) deu um salto de 10% em 2011, refletindo
o fato de que os vinhos franceses estão perdendo
sua predominância.

O índice STOXX Global Grand Prix acompanha o desempenho dos principais participantes da Fórmula 1, inclusive fabricantes de motores e fornecedores de pneus, combustíveis e
lubrificantes que participam da categoria, bem como os patrocinadores.
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Destaque

Destaque: Gestoras de patrimônios buscam modelos de
negócios escaláveis para fomentar o crescimento rentável
dos AUM e reforçar os relacionamentos cliente-consultor
 Embora o negócio de gestão de patrimônios tenha pontos
fortes fundamentais, nos anos recentes os custos
aumentaram mais rapidamente do que as receitas, de forma
que é imperativo que as empresas dedicadas a ele tracem
agora um curso para o crescimento rentável dos ativos
sob gestão (AUM), fortalecendo simultaneamente os
relacionamentos cliente-consultor que constituem o alicerce
de seus negócios.

 Além dos custos, outras dificuldades estão convergindo para
reformular o setor de gestão de patrimônios. As empresas
têm um certo controle sobre alguns desses acontecimentos,
como a menor fidelidade entre cliente e consultor, mas menos
controle sobre tendências mais sistêmicas e estruturais,
inclusive a antipatia em relação ao setor de serviços financeiros
após a crise, aumento da concorrência, fiscalização mais
rígida, maior volatilidade de mercado e diversidade crescente
da população mundial de HNWIs.
 Muitas empresas terão de repensar seus modelos de
negócios para enfrentar o novo cenário do setor e superar as
limitações impostas pelas decisões e premissas anteriores.
Nesse processo, será necessário que elas retomem seu foco
em suas competências centrais, reforcem a confiança dos
clientes, solidifiquem os relacionamentos com clientes,
aprimorem os modelos de segmentação de clientes e analisem
novas oportunidades sob o prisma da nova realidade externa.
Isso também exigirá que a alta administração seja centrada e
proativa, mas flexível, na administração do redirecionamento
dos negócios, o que é provável que inclua diversos outros
imperativos, da execução de estratégias digitais-tecnológicas
à gestão do envelhecimento de seus consultores.
 As empresas que conseguirem identificar, alavancar e
incorporar alavancas de escalabilidade em seus modelos de
negócios estarão melhor preparadas para impulsionar
o crescimento dos AUM a um custo menor, mantendo níveis
elevados de satisfação dos clientes. Empresas diferentes
darão prioridade a alavancas de escalabilidade diferentes,
dependendo das alavancas como competências centrais e
estratégia geral de negócios, mas os mais importantes serão
os relativos à segmentação de clientes e as aquisições
efetivamente direcionadas pela possibilidade de expansão.
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O ELEVADO ÍNDICE DE CUSTO
SOBRE RECEITAS É O PRINCIPAL
DESAFIO PARA OS MODELOS DE
NEGÓCIOS ATUAIS DE GESTÃO
DE PATRIMÔNIOS

A gestão de ativos é um negócio inerentemente atraente,
em grande parte por ser um gerador estável de caixa
e exigir relativamente pouco capital. Suas bases de
clientes e ativos também parecem expandir-se natural
e continuamente, dados os níveis crescentes de
prosperidade global. Para algumas empresas, a gestão
de ativos também pode ser importante para “abrir
portas” para outras linhas de negócios (como banco
de investimento14) e o universo de clientes aparenta ser
relativamente resistente, porque os HNWIs contam
com mais recursos financeiros e acesso a assessoria
sofisticada e oportuna do que o investidor médio, de
forma que, teoricamente, estão melhor preparados para
enfrentar as flutuações de mercado.
Isso posto, essa dinâmica favorável ainda não rendeu
os frutos esperados por muitas empresas do setor.
Por exemplo, embora as exigências de capital sejam
relativamente baixas, nos anos recentes o retorno sobre
o patrimônio líquido também tem sido pequeno —
estima-se que, em nível mundial, ele esteja na casa de
um único dígito. Além disso, as empresas encontraram
dificuldades maiores do que as previstas para atingir
e alavancar a escala de suas operações, o que é
comprovado pelo afastamento das firmas maiores das
operações menos rentáveis, particularmente nos
mercados emergentes.
Contudo, esses contratempos também são um reflexo
de condições operacionais difíceis. O setor de gestão de
patrimônios está enfrentando mudanças generalizadas
e significativas, que incluem a tendência demonstrada
após a crise pelos investidores de optar por produtos
que minimizem o risco e preservem o capital, bem como
pela persistente fraqueza do crescimento econômico
em mercados maduros, que levou diversos governos a
manter os juros baixos para contrabalançar os efeitos
da desaceleração global. A regulamentação também se

Ver o Destaque do Relatório sobre a Riqueza Mundial 2011, “Empresas de gestão de patrimônios podem alavancar seu valor abordando melhor as necessidades complexas
pós-crise dos HNWIs”
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tornou mais rígida, tornando a gestão de riscos ainda mais
complexa e, potencialmente, comprometendo o futuro de
determinados fluxos de receita de algumas empresas
de serviços financeiros.
O aglutinamento dessas forças está distorcendo muitos
modelos de negócios de gestão de patrimônios, que são
incapazes de adaptar-se com rapidez ou eficiência suficientes
para posicionar as empresas para obter sucesso contínuo.
A questão do crescimento rentável dos AUM é um bom
exemplo. Estimativas do setor sugerem que, embora o total de
AUM tenha crescido a partir de 2008 (após a queda
significativa enfrentada naquele ano), os custos associados a sua
gestão aumentaram mais rapidamente do que a receita. Em
2010, o índice de custo sobre receitas do setor global de gestão
de patrimônios era de 79,8%, em comparação com 63,7% em
200715 (ver Figura 15), refletindo a tendência sistemática de
aumento de custos. Essa tendência está sendo claramente
exacerbada pela incapacidade das empresas de gerar honorários
significativos quando os juros estão baixos e os investidores dão
preferência a produtos de preservação de capital. Assim, para
melhorar a rentabilidade como um todo, é necessário
identificar formas novas e sustentáveis de controlar e reduzir os
custos e, simultaneamente, ampliar os AUM.
Os ganhos no total de AUM em algumas empresas também
refletem outra tendência do setor: unificar os negócios de
corretagem e seguros sob a marca de gestão de patrimônios.
Essas estratégias visam fornecer uma proposta mais

FIGURA 15.

abrangente e holística para os clientes, mas agrupam
os ativos sem necessariamente racionalizar os custos
correspondentes. Similarmente, as áreas de private banking
agora oferecem muitos produtos bancários de varejo, como
depósitos a prazo, que incrementam os AUM mas raramente
geram uma boa margem.
Além disso, mesmo com a erosão das margens de lucro,
o aumento na remuneração dos consultores encarece a
contratação e retenção de bons profissionais (que, obviamente,
são essenciais para atrair e gerenciar clientes e ativos).
Os demais custos também são elevados, com aluguéis
caríssimos, e a alta tecnologia e os custos de conformidade com
as normas e regulamentos também afetam o resultado final.
Enquanto enfrentam índices crescentes de custos sobre
receitas, muitas empresas precisam administrar também as
diversas outras forças em ação. Por exemplo, a confiança dos
clientes e a fidelidade dos consultores foram solapadas pela
crise financeira e por seus efeitos. A fé dos HNWIs em
consultores e empresas está sendo restaurada lentamente16,
mas a confiança nos organismos de regulamentação continua
abalada, sobretudo quando políticos e governos tergiversam
em relação a impostos e outras políticas relacionadas ao
mercado. Além disso, a confiança dos clientes nos consultores
e nas gestoras de patrimônios continua frágil, já que depende
fortemente do desempenho dos investimentos, que está
longe de ser garantido dadas as as condições
macroeconômicas e de mercado, atualmente difíceis e voláteis.

Ativos sob gestão (AUM) e índice de custos sobre receita (C:R), 2007-2010
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pós-crise dos HNWIs”
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As condições atuais também criam o risco de que os
consultores possam desertar, já que a demanda por esses
profissionais é elevada.
A boa notícia é que essas empresas têm um certo controle
sobre como solucionar suas preocupações com AUM,
clientes e consultores. Contudo, as tendências sistêmicas e de
transformação estrutural no cenário da gestão de
patrimônios são mais difíceis de enfrentar, particularmente
nos anos pós-crise.
Em primeiro lugar, as empresas de gestão de patrimônios
estão operando em meio à antipatia generalizada do público
em relação ao setor de serviços financeiros como um todo.
As críticas mais acerbas concentram-se nos resgates pagos
com recursos dos contribuintes e em práticas do setor, como
supostos conflitos de interesses e pagamento de bônus aos
executivos. Ainda assim, todas elas precisam trabalhar
arduamente para fomentar a fidelidade de clientes e
consultores em meio à percepção de que o setor financeiro
coloca seus lucros acima dos interesses de seus clientes.
Essa antipatia combinou-se à fiscalização e escrutínio mais
rigorosos por parte das autoridades de regulamentação.
A meta dos órgãos de regulamentação tem sido a redução do
risco sistêmico e a proteção dos investidores individuais. Para
as empresas, o resultado foi um aumento de custos, na forma
de um maior esforço de conformidade e de efeitos
econômicos indiretos. Por exemplo, algumas medidas
afetaram os custos de captação e outras estão afetando até
mesmo os modelos de negócios. No Reino Unido, por
exemplo, a Revisão de Distribuição no Varejo é destinada a
aumentar a transparência e reduzir as tarifas, mas
basicamente altera a estrutura de receitas do setor, de uma
abordagem baseada em comissões para outra mais baseada
em taxas.
Simultaneamente, os próprios mercados têm apresentado
volatilidade elevada desde a crise financeira, e as condições
econômicas e políticas incertas complicaram ainda mais as
estratégias dos investidores. Com a maior volatilidade,
mesmo os investimentos tradicionalmente considerados
como portos seguros, como o ouro, e o nível elevado de
correlação entre as classes de ativos, a crise dificultou
bastante para as gestoras de patrimônios o desenvolvimento
de estratégicas eficientes de diversificação e o fornecimento
de assessoria holística sobre a gestão do patrimônio dos
clientes de patrimônio pessoal elevado.
Entretanto, até mesmo antes da crise, os mercados
financeiros já tinham começado a apresentar ciclos bem mais
curtos do que era normal antes de 2000 (ver Figura 16).
Isso sugere que — como regra e não como exceção — as
empresas de gestão de patrimônios devem estar capacitadas a
17

28

orientar com sucesso seus clientes ao longo de mais períodos
de volatilidade mais elevada e de ciclos de alta e baixa curtos
e imprevisíveis. Isso pode ser uma dificuldade para empresas
que desenvolveram modelos de negócios vinculados
diretamente ao desempenho do mercado (sobretudo em
sistemas baseados em comissões). Esses modelos presumem
que os ciclos de alta ocorrerão de forma sistemática, dando às
empresas um período prolongado para solidificar a confiança
dos clientes de patrimônio pessoal elevado, juntamente com
receitas maiores nos momentos favoráveis. As organizações
necessitam ajustar-se agora à “nova normalidade”, onde é
preciso encontrar formas de agregar valor ao relacionamento
com clientes mesmo quando as condições de mercado são
persistentemente difíceis.
As dificuldades que acabamos de descrever mostram como
a convergência das mudanças na conjuntura econômica e
de negócios estão afetando os fundamentos econômicos da gestão
de patrimônios, mas não são as únicas mudanças que estão
influenciando empresas específicas e o setor como um todo.
Por um lado, nos dias de hoje a estrutura societária e a
reputação da marca podem ajudar ou prejudicar qualquer
empresa de gestão de patrimônios. Por exemplo, escândalos
ou perdas financeiras sofridas por qualquer setor de uma
empresa de serviços financeiros integrados podem repercutir
negativamente sobre a reputação de uma empresa de gestão
de patrimônios. Em uma organização integrada, a alta
administração pode ter sua atenção desviada do negócio de
gestão de patrimônios por problemas em outras áreas.
A estrutura de controle também pode influenciar o tipo de
produtos oferecidos aos clientes. Por exemplo, uma gestora
sob controle de um banco de investimento pode dar
preferência a produtos institucionais (a especialidade da
controladora). Pertencer a uma organização massificada
pode criar um foco maior em produtos vinculados às ofertas
de banco de varejo da controladora.
O setor de gestão de patrimônios como um todo está
enfrentando também a consolidação e novos concorrentes,
conforme os participantes manobram para capturar fluxos
de receitas relativamente confiáveis, baseadas em tarifas.
Essas receitas proporcionam um impulso fundamental às
margens antes do imposto de renda, que vêm declinando
gradualmente nos últimos anos, embora tenham se mostrado
mais resistentes e confiáveis em gestão de patrimônios do
que em atividades como banco de investimento.17
Cada participante precisa, também, de AUM suficientes para
operar rentavelmente e pode ser muito difícil para os novos
gestores acumular ativos adequados quando não raro estão
enfrentando concorrentes bem estabelecidos e de grande
porte, por vezes em ambientes regulamentares não
exatamente amigáveis.

Ver o Destaque do Relatório sobre a Riqueza Mundial 2011, “Empresas de gestão de patrimônio podem alavancar seu valor abordando melhor as necessidades complexas
pós-crise dos HNWIs”
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Histórico dos mercados em alta e em queda nos EUA, 1930-2012
Histórico dos mercados em alta e em queda nos EUA, 1929-2012
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Nos mercados emergentes, é importantíssimo que as
empresas façam uma avaliação confiável do volume de
AUM que pode ser efetivamente conquistado, dada a
concorrência acirrada e o fato de que muitos ativos estão
alocados em grupos ilíquidos ou sem administração
profissional. Aumentar a participação nas carteiras dos
consumidores cria outro imperativo para as empresas:
entender os aspectos culturais e comportamentais de cada
um dos mercados onde atuam.
A população mundial de HNWIs tem diversidade cada vez
maior e não é mais possível simplesmente replicar em um
mercado um modelo de negócios que funciona bem em
outro. Ao contrário, é preciso fazer ajustes deliberados para
conseguir sucesso contínuo em múltiplos locais. Isso
significa selecionar os processos, produtos e serviços que
podem ser padronizados e os que são diferenciadores que
precisam ser adaptados aos requisitos de mercados
específicos, mesmo que isso aumente a complexidade e os
custos operacionais.

AS EMPRESAS PRECISAM ENCONTRAR
FORMAS PERTINENTES DE
MODERNIZAR SEUS MODELOS
DE NEGÓCIOS
Os modelos de negócios atuais das empresas de gestão de
patrimônios refletem decisões estratégicas do passado,
decisões operacionais do presente e a evolução permanente
dos mercados. Contudo, o efeito líquido é que muitas delas
têm pouca flexibilidade para adaptar-se às mudanças nas
condições de negócios de forma suficientemente rápida ou
eficaz. A próxima geração de modelos de negócios terá de
superar essa deficiência.

As empresas podem precisar repensar decisões
estratégicas anteriores
Em busca de formas de melhorar o desempenho futuro,
muitas empresas terão de analisar primeiramente como
desfazer o impacto de decisões estratégicas anteriores,
que incluem:

 Diluição da proposta da marca. No passado recente,
buscando atingir metas ambiciosas de crescimento, muitas
empresas se afastaram de suas competências principais e
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acabaram por diluir a qualidade do serviço e o valor da
marca. Ironicamente, esse é um problema enfrentado
diversas vezes nas últimas décadas por empresas que
buscavam adaptar-se a mudanças nas condições de
mercado. Assim, mais uma vez, será necessário voltar
a concentrar-se nas suas principais competências para
ampliar a satisfação dos clientes, analisando outras
abordagens, como a adoção de uma arquitetura aberta,
para proporcionar acesso aos demais serviços.
 Fragilidade da confiança dos clientes. No passado,
muitas empresas priorizaram excessivamente o
desempenho dos investimentos, sem fortalecer as práticas
de gestão de risco, sobretudo nos exuberantes anos
pré-crise. Conforme a crise financeira se desdobrava, logo
ficou claro que essa estratégia contribuíra para o contágio
nos mercados, acumulando perdas para os clientes,
desconcertando os organismos de regulamentação e
levando ao fracasso amplamente divulgado de
contrapartes e empresas. As consequências abalaram a
confiança dos clientes e reduziram seu comprometimento
(e a participação em suas carteiras). Para ampliar os AUM
dos clientes existentes e atrair novas indicações será
necessário trabalhar para reconquistar essa confiança e
diminuir a vulnerabilidade aos ciclos de mercado, o que
também aumentará a capacidade para atrair dinheiro
novo, o que é essencial para aumentar as receitas
mantendo os custos sob controle.
 Menor interação cliente-consultor. No passado, muitas
empresas estimulavam os consultores a ampliar suas
relações de clientes, supondo que uma quantidade maior
de clientes significaria mais lucro. Na realidade, quando
se concentram de forma agressiva na conquista de novos
clientes, invariavelmente os consultores reduzem o tempo
dedicado aos cliente existentes, talvez a ponto de os
deixarem insatisfeitos ou desconfiados. É necessário
discernir e manter o nível ideal de contato entre
consultores e clientes (que será diferente para cada um
deles), principalmente ao buscar o desenvolvimento de
uma estratégia de canais integrados.
 Foco inadequado da alta administração nos pontos
principais. Em muitas empresas, diversos problemas
reduziram a atenção da alta administração nos principais
pontos de negócios. Algumas foram desviadas da
estratégia de longo prazo por investimentos de curto
prazo e outras medidas. Outras passaram a contratar
executivos de outros segmentos, onde as questões
estratégicas podem ser diferentes. Para traçar e seguir um
curso de crescimento sustentável, é necessário contar na
alta administração com uma equipe estável e experiente,
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que entenda as mudanças fundamentais em andamento no
setor e possa tomar o tipo de decisões necessárias para
obter sucesso em um ambiente de margens reduzidas.
 Vulnerabilidade ao envelhecimento da força de trabalho.
Embora a idade média dos HNWIs esteja diminuindo, não
se pode dizer o mesmo em relação aos consultores.
Consultores mais velhos e bem-sucedidos desempenham um
papel essencial na manutenção e ampliação da base de
clientes existente e na formação de novos consultores.
Contudo, se esses consultores mais antigos derem preferência
a métodos (e tecnologias) que não repercutam junto aos
HNWIs mais jovens, necessidades importantes dos clientes
podem não ser atendidas satisfatoriamente. Dessa forma, será
necessário vincular os consultores às categorias adequadas de
clientes, a fim de garantir que os relacionamentos sejam
compatíveis e, talvez, desenvolver um quadro de consultores
mais novos para atender aos HNWIs mais jovens.

Também pode ser necessário renovar as principais
práticas operacionais, inclusive segmentação de
clientes e estratégias digitais
Certas premissas operacionais tradicionais também
dificultam a adaptação das empresas à nova dinâmica do
mercado. Um exemplo claro é a forma como a segmentação
de clientes continuou fortemente baseada em ativos,
classificando-os, por exemplo, em “afluentes de massa”,
“ricos” ou “ultrarricos” segundo seu volume de aplicações.18

A segmentação baseada exclusivamente em ativos rende
resultados abaixo do ideal em termos de posicionamento de
produto e atendimento ao cliente, de forma que as empresas
precisarão ser mais sofisticadas em suas abordagens, levando
em consideração a quantidade crescente de fatores que
moldam as aspirações e necessidades do cliente, desde idade,
sexo e localização até o apetite pelo risco, origem do
patrimônio, preferência por produtos, expectativas de
retorno e objetivos de investimento.
As estratégias de segmentação precisarão também usar uma
abordagem mais abrangente aos ativos dos clientes, inclusive
aqueles mantidos em outras instituições, a fim de
proporcionar um entendimento mais completo de suas
necessidades como um todo. Sem esse tipo de visão
holística, as empresas poderão, inadvertidamente, dar um
mal atendimento a HNWIs de grande potencial. Isso é
particularmente verdadeiro nas estratégias de gestão de
patrimônios para bancos de varejo, mas aplica-se também
ao setor como um todo.
Ajudando a entender melhor o comportamento de
investimento e as propensões do cliente, abordagens de
segmentação mais compatíveis podem ajudar a aprimorar

Para os fins de nossa análise, dividimos o segmento de HNWIs em três faixas de patrimônio distintas: as que possuem ativos disponíveis para investimento entre US$ 1 milhão
e US$ 5 milhões (apelidadas de “meu vizinho milionário”), as com ativos disponíveis entre US$ 5 milhões e US$ 30 milhões (os assim chamados “milionários de nível médio”) e,
finalmente, aquelas com ativos superiores a US$ 30 milhões (“indivíduos com patrimônio pessoal ultraelevado [UHNWIs]”)
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a experiência do cliente, otimizar o marketing de canais,
o posicionamento de serviços e o esforço de vendas, bem
como a racionalizar os custos.
As empresas também têm sido lentas na implementação
de estratégias abrangentes de transformação digital, apesar
da demanda de clientes e consultores que desejam mais
liberdade para operar, interagir, colaborar e acessar
informações de várias maneiras.
Muitas empresas poderiam ser mais agressivas na adoção
e transformação digital, mas existem barreiras para sua
iniciação, execução e gestão. Inércia da administração,
preocupações com a segurança e o sigilo e a inexistência
de uma justificativa de negócios comprovada podem ser
obstáculos para a transformação digital ainda no estágio de
planejamento. A execução pode ser prejudicada pela ausência
de capacitação, complexidade de TI e gerenciamento
inadequado de dados e informações. As empresas podem
também estar despreparadas para gerenciar os efeitos das
responsabilidades profissionais quando as atividades são
automatizadas e as informações estão amplamente disponíveis.
A governança da transformação digital também pode ser
um problema se não existir uma visão transformativa real
ou quando a coordenação entre os limites organizacionais,
unidades de negócios, funções ou processos for ineficiente
ou inexistente.

Na busca por novas oportunidades, as empresas
poderão ter de reanalisar também as premissas
antigas

No ambiente operacional atual, as empresas de gestão de
patrimônios precisarão também analisar cuidadosamente se
devem visar os mercados “da moda”, que espera-se que sejam
os impulsionadores do crescimento futuro dos HNWIs.
Se os níveis de ativos disponíveis para investimento forem
inferiores ao projetado, pode ser difícil a sobrevivência de
vários participantes.
A experiência de algumas empresas na região da ÁsiaPacífico pode oferecer lições importantes. Em um esforço
para conquistar mais AUM e fortalecer sua posição no setor,
nos últimos anos diversas gestoras de patrimônios tentaram
se expandir para os principais mercados da Ásia-Pacífico,
atraídas pelo seu rápido crescimento econômico. Contudo,
muitas vezes os níveis reais de patrimônio disponível para
investimento mostraram-se abaixo do esperado e
insuficientes para sustentar as diversas empresas em atuação
na região, e menos ainda para alimentar seu crescimento.

Algumas organizações globais já começaram a vender suas
operações nesses mercados menores. Ao contrário, elas estão
se concentrando nos mercados onde podem utilizar melhor
suas capacidades organizacionais de forma a agregar mais
valor para os clientes e os acionistas. Essas empresas estão,
basicamente, reconhecendo que suas tentativas de desenvolver
modelos de negócios escaláveis eram incompatíveis com as
condições prevalecentes no mercado ou até mesmo com seu
próprio DNA. Entretanto, é importante destacar que outras
empresas ainda podem ser capazes de prosperar nesses
mercados (e talvez de adquirir esses ativos) tirando proveito
de competências e modelos de negócios diferentes.

A ESCALABILIDADE É ESSENCIAL
NA EVOLUÇÃO DOS MODELOS
DE NEGÓCIOS DE GESTÃO DE
PATRIMÔNIOS, MAS EXISTEM
BARREIRAS
Dadas as dificuldades enfrentadas pelo setor de gestão de
patrimônios, muitas empresas agora estão debatendo-se com
a questão de como obter crescimento de receitas em novos
mercados e produtos sem agregar recursos e custos adicionais
e, simultaneamente, de como evitar a degradação dos
serviços durante a expansão. É provável que essa
escalabilidade seja a característica principal da “próxima
geração” de modelos de negócios, pois posiciona melhor as
empresas para percorrer o cenário mutável da rentabilidade
e oferece mais flexibilidade para gerenciar qualquer que
seja a próxima guinada do setor.
Com efeito, um modelo de negócios escalável bem definido
pode reforçar um círculo virtuoso de solidificação e
expansão da marca, proporcionando uma importante
vantagem competitiva às empresas conforme elas
identifiquem e persigam oportunidades de crescimento.
Contudo, a escalabilidade apresenta benefícios e desafios nos
diferentes níveis da empresa. Por exemplo:
 No nível da empresa de gestão de patrimônios:

––A agilidade nos negócios pode ser ampliada pela
velocidade na implementação de estratégias de entrada
no mercado, facilitação da entrada/expansão no mercado
e asseguramento de maior sensibilidade a outras
mudanças no ambiente de mercado, além de servir
também como um diferencial competitivo.
––A equação de lucros melhora conforme os custos fixos
são mantidos sob controle enquanto os custos variáveis
aumentam a um ritmo menor do que o valor agregado
(pelo menos no médio prazo, uma vez que o
investimento comece a dar retorno). Em resumo, as
empresas podem atender mais clientes, ou a mesma
quantidade de clientes de mais formas, com um custo
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incremental menor. Entretanto, para a maioria das
empresas, é uma realidade que há muito tempo os custos
crescem no mesmo ritmo que as bases de receitas e
ativos, e muitas terão dificuldades para introduzir
mudanças concretas nesse paradigma.
––As barreiras regulamentares à expansão podem ser
reconhecidas mais cedo, permitindo que sejam tomadas
medidas para assegurar a conformidade. Contudo, a
escalabilidade também expõem as empresas ao risco
regulamentar. Por exemplo, tentativas de centralizar
o projeto de produtos ou de padronizar produtos e
processos nas diversas regiões podem gerar
involuntariamente falhas de conformidade. Restabelecer
a conformidade ou criar exceções às regras para regiões
específicas pode, em última análise, ser mais
dispendioso do que uma abordagem menos escalável.
––O engajamento de clientes e funcionários pode ser
estimulado pela escalabilidade, que permite que mais
clientes e consultores (e outros interessados) sejam
intimamente envolvidos nos processos e culturas da
empresa, ajudando a fomentar seu compromisso com
a marca.
––As economias de escala são um benefício óbvio e
glorificado da escalabilidade, mas pelo menos uma rota
— a de aquisições — nem sempre gera os dividendos
esperados, porque a escalabilidade não se refere ao
tamanho, mas sim à capacidade de gerar retornos com
custo incremental menor. Frequentemente, essas
aquisições terminam por fundir empresas que não são
complementares, de forma que a complexidade dos
processos termina por aumentar e elas se debatem para
FIGURA 17.

 No nível de distribuição:

––A satisfação do cliente pode certamente ser melhorada
por meio da escalabilidade, já que sistemas e processos
podem ser posicionados adequadamente para manter
padrões elevados de atendimento durante a expansão,
mesmo sem recursos adicionais.
––A satisfação dos consultores também pode ser
melhorada com a dinamização dos processos e
tecnologias para otimizar seu tempo, fornecendo
também uma orientação mais clara sobre a proposta
de valor da empresa.
––Entretanto, a proposta de negócios subjacente
é inerentemente personalizada e baseada no
relacionamento, de forma que é difícil padronizá-la
de forma expressiva. Com efeito, tentativas de
padronização podem ir de encontro à maior demanda
pelos clientes por soluções personalizadas, relacionadas
a seus requisitos específicos.

Em última análise, provavelmente será difícil para as
empresas de gestão de patrimônios conseguir a escalabilidade
em toda a sua cadeia de valor (como exemplificado na
Figura 17), mas elas poderão expandir atividades específicas
relativas à conquista, retenção e atendimento aos clientes,
empregando outras ferramentas para melhorar sua proposta
em áreas que não possam ser expandidas com facilidade.

Cadeia de valor da gestão de patrimônios
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Fonte: análise da Capgemini, 2012
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A aquisição e definição de perfil de clientes
resumem os desafios da escalabilidade

De forma geral, é muito mais difícil conseguir escalabilidade
em atividades relacionadas à aquisição de clientes e à
definição de seu perfil do que em serviços de consultoria
ou gestão de patrimônios. A natureza do relacionamento de
consultoria cria uma dificuldade significativa nessas duas
atividades, já que é difícil conquistar a confiança do cliente
em condições normais, quanto mais de forma acelerada.
Com efeito, a confiança necessária para conquistar um cliente
pode ser desenvolvida apenas por meio de diversas interações
para provar a ele que o consultor entende suas necessidades
e pode desenvolver e executar uma estratégia personalizada de
gestão de patrimônios que reflita suas prioridades. Muitas dessas
interações ocorrerão até antes que o cliente tenha se
comprometido com o relacionamento com o consultor, de forma
que, em grande medida, o esforço é um compromisso de
fidelidade no longo prazo para ambas as partes.
A tecnologia pode facilitar as formas, velocidade e frequência
das comunicações entre o cliente e o consultor (melhorando,
assim, sua produtividade), mas não pode melhorar o conteúdo
dessas interações nem substituir o contato pessoal dedicado
a solidificar o relacionamento com o cliente.
Como resultado, é provável que o papel da escalabilidade
liderada pela tecnologia na aquisição de clientes se concentre
mais em padronizar as atividades periféricas e administrativas
do consultor, de forma a minimizar o desperdício do tempo
que poderia ser dedicado ao relacionamento com clientes
e a acelerar o desempenho das funções administrativas.
A definição do perfil de clientes é outra área onde a
escalabilidade é difícil, já que a proposta de valor deve
reconhecer uma ampla gama de comportamentos de
investimento e de preferências culturais para atender a
diferentes regiões geográficas. Essas disparidades desafiam
a padronização, dificultando a montagem de pacotes de
soluções de gestão de patrimônios que possam ser utilizadas
com sucesso no mundo todo.
Por exemplo, de forma geral os HNWIs de economias
desenvolvidas da Europa e da América do Norte assumiram
postura mais conservadora nas condições macroeconômicas
incertas enfrentadas hoje. Para eles, a preservação do capital é
uma de suas principais prioridades, enquanto é mais provável
que os da América Latina e da Ásia-Pacífico considerem um
investimento relativamente mais arriscado se as recompensas
potenciais forem elevadas. A tradição também ajuda a
determinar normas culturais de investimento diferentes, de
maneira que o ouro (na forma de joias) há muito tempo é uma
das classes de ativos prediletas na Ásia-Pacífico, enquanto os

produtos Sharia (que obedecem aos princípios bancários
islâmicos) são essenciais nos mercados do Oriente Médio
e obras de arte e outros artigos para colecionadores são
populares entre os HNWIs europeus.
Dada a necessidade de personalização e o desejo de
conseguir escala, as empresas de gestão de patrimônios
precisarão criar um modelo eficiente de segmentação de
clientes, identificando os elementos cruciais em cada
mercado. A seguir, elas poderão adaptar suas práticas
operacionais para atender aos diversos segmentos. Dessa
forma, a escalabilidade seletiva, viabilizada pela tecnologia,
pode criar valor tanto para a empresa quanto para o cliente.

O CAMINHO PELA FRENTE: O USO
DA TECNOLOGIA PARA CONSEGUIR
ESCALABILIDADE SELETIVA
As barreiras para a escalabilidade são bem menores na
prestação de serviços de consultoria e gestão de patrimônios
do que na aquisição e definição do perfil de clientes, de
forma que as gestoras de ativos obterão melhores resultados
aproveitando a tecnologia para consegui-la nessas áreas da
cadeia de valor. Os benefícios da escalabilidade nessas áreas
estão, em grande parte, relacionados à automação e à
obtenção de maior especialização. Algumas empresas
podem contar também com capacidade altamente
desenvolvida para a gestão de ativos, que pode ser usada
como base e introdução para ampliar a escala dos negócios.
No lado de consultoria, as empresas podem ser altamente
eficientes na criação de equipes secundárias especializadas
em planejamento financeiro, alocação de ativos,
planejamento de heranças, etc., a fim de criar para seus
clientes planos personalizados, baseados nas informações
do consultor sobre seu perfil, segmento, aspirações, etc.
Similarmente, uma vez que o plano integrado de gestão
de patrimônio do cliente tenha sido traçado e acordado, é
possível alavancar a tecnologia na execução de atividades
de gestão de patrimônios sem usar o tempo valioso do
consultor. Sistemas de processamento direto podem
fornecer aos clientes notificação imediata de operações,
posições, atualização de carteiras, etc., preservando o tempo
do consultor para discussões estratégicas.
As empresas de maior destaque já estão experimentando
escalabilidade incorporada a seus modelos de negócios,
usando alavancas baseadas em processos e estratégias, bem
como iniciativas baseadas no consultor e no cliente.
Entretanto, os efeitos das soluções possibilitadas pela
tecnologia diferem segundo o acionador, tornando algumas
mais importantes para o sucesso do que outras.
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Modelos multidimensionais de segmentação de
clientes e abordagens de aquisição direcionadas
pela escalabilidade são os elementos essenciais de
alavancas baseadas em processos e estratégias

Para impulsionar a escalabilidade na gestão de ativos, as empresas
terão de se concentrar em suas competências principais,
segmentação e maior automação, mas as essenciais (ver Figura 18)
são: 1) adoção de um modelo multidimensional para segmentação
de clientes de patrimônio pessoal elevado, baseado em critérios
como volume de ativos, apetite pelo risco, comportamento e
necessidades e objetivos financeiros e de investimento, e 2) uma
abordagem mais atrativa à conquista de clientes.
A abordagem atual à segmentação de clientes, baseada em
ativos, gera resultados abaixo do ideal porque não leva em
consideração os principais determinantes do comportamento
nos investimentos, como o apetite pelo risco e as aspirações
financeiras. Com o uso de uma abordagem mais
multidimensional, as empresas estarão melhor posicionadas
para personalizar suas ofertas, promover sua estratégia e
fornecer pontos de contato de acordo com o segmento do
cliente. É provável que isso gere um retorno maior nessa
atividade, uso mais produtivo do tempo do consultor e taxas
mais elevadas de conversão de relacionamento e aquisição de
clientes, potencialmente a um custo mais baixo.
Também será essencial analisar atentamente as eventuais
aquisições destinadas a ampliar a escala, já que apenas as
aquisições complementares irão efetivamente gerar
crescimento com contenção dos custos incrementais.
Para algumas empresas, contratar a equipe de gestão de
patrimônios de outra organização (“lift-out”) pode ser
preferível a efetuar a aquisição de uma empresa completa.
Outras alavancas de escalabilidade oferecem potencial
significativo, com destaque para a otimização de processos pela
automação das operações de retaguarda. Diversas dessas
atividades, como as que envolvem relatórios regulamentares,
relatórios para clientes e informações gerenciais, são repetitivas
e podem ser facilmente automatizadas, o que ajudará a otimizar
as estruturas de custos reduzindo as despesas de pessoal. Os
benefícios adicionais incluem eliminar falhas humanas e, mais
importante, assegurar o cumprimento tempestivo dos títulos
regulamentares. Entretanto, também é importante garantir que
os resultados sejam efetivamente padronizados, já que o
tratamento de exceções é demorado e dispendioso.
Outras alavancas de escalabilidade baseados em processos e
estratégias também têm potencial, inclusive o foco deliberado
em mercados/operações que possam proporcionar escala para
a rentabilidade. Entretanto, as gestoras de patrimônio
precisarão conduzir uma análise de custo-benefício detalhada,
a fim de identificar o ponto a partir do qual a escala de
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operações e regiões geográficas diferentes deixam de ser
rentáveis. (Provavelmente, isso dependerá parcialmente da
maturidade do sistema financeiro existente.)
Similarmente, as empresas terão de concentrar-se em seus
focos de atuação (maximizando o tempo, energia e recursos
dedicados aos serviços de consultoria a clientes) e decidir
quando determinadas atividades são de baixa rentabilidade.
Elas terão de identificar também quando e como terceirizar
atividades distintas, como gestão de ativos, ou processos
repetitivos que podem ser conduzidos de forma mais eficiente e
eficaz por um fornecedor externo especializado. Para algumas
empresas, a terceirização preservará recursos especializados
para as atividades centrais e ajudará a impulsionar a otimização
dos custos, embora aquelas com os AUM e experiência
necessários poderão criar escala conduzindo internamente as
atividades de gestão de ativos.
A implementação de um sistema de gestão de relacionamento
com clientes (CRM) em toda a empresa também pode ajudar
a facilitar o fluxo de informações entre todas as partes,
facilitando a tomada rápida e eficiente de decisões e o
melhor atendimento no nível de distribuição. Entretanto,
é importante que as equipes de negócios e de tecnologia
concordem sobre a utilidade e funcionalidade do sistema
de CRM nos estágios iniciais (projeto), a fim de garantir
o comprometimento, sucesso e, em última análise, a
aplicabilidade de tais iniciativas.
Notadamente, embora as alavancas de segmentação de clientes
e de aquisição sejam os mais amplamente aplicáveis
e primordiais, todas essas iniciativas de escalabilidade têm
potencial de benefícios considerável, sobretudo se for possível
combiná-las para racionalizar processos e, em paralelo,
aprimorar a experiência do cliente.

O agrupamento de especialistas de produtos e a
criação de equipes de consultoria podem ser as
alavancas mais importantes da escalabilidade
baseada no consultor

As gestoras de patrimônio que pretendem incorporar a
escalabilidade a seus modelos de negócios contam também
com diversas iniciativas baseadas no consultor, mas é provável
que as prioridades mais elevadas sejam o agrupamento de
especialistas de produtos e a criação de equipes de consultoria
(ver Figura 19).
Os grupos de especialistas de produtos podem ser responsáveis
pela manutenção de uma base de conhecimentos dos diversos
produtos de investimento para atender às necessidades dos
HNWIs em todos os segmentos de clientes. Essas equipes se
transformariam em uma fonte centralizada de conhecimento
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FIGURA 18.

Alavancas de escalabilidade baseados em processo e estratégia
Acionador

Fatores críticos/relacionados de sucesso

Adoção de um modelo eficiente de segmentação de
clientes de patrimônio pessoal elevado baseado no
volume, apetite pelo risco e necessidades financeiras
e de investimento
Foco em aquisições direcionadas pela escalabilidade

Criticalidade

A segmentação da linha de frente segundo as necessidades de

atendimento exige capacidade para determinar o desenvolvimento
do atendimento na retaguarda

Necessária sólida capacitação em gestão de dados
Quando complementares, as aquisições podem gerar maior
escalabilidade e retorno

O “lift-out” (contratação de uma equipe) pode ser benéfico
Otimização processada por meio da automação
das operações de retaguarda (como informações
regulamentares, relatórios para clientes e informações
gerenciais)

Resultados padronizados são importantes, já que gerenciar

Foco em mercados/operações com escala para
potencial de rentabilidade (saindo de outros mercados/
operações)

As empresas podem examinar países com sistemas financeiros

Escolha de plataforma de “arquitetura aberta” ou
“arquitetura administrada” para crescimento escalável
(dependendo do DNA da empresa)

Quando a gestão de ativos é feita internamente, é necessário

Implementação de sistema de gestão de relacionamento
com clientes (CRM) no âmbito da empresa como um
todo

As equipes de negócios e tecnologia precisam acordar a utilidade

exceções pode ser uma atividade dispendiosa e demorada

desenvolvidos em busca de vantagens de custo relativas

Mercados com características complementares são importantes
um volume grande de AUM para sustentar uma “arquitetura
administrada”

e funcionalidade do sistema de CRM e projetar conjuntamente
para ter sucesso e importância no futuro

Insignificante

Baixa

Média

Alta

Muito alta

Fonte: análise da Capgemini, 2012

para todos os consultores, aumentando assim sua eficiência
e a satisfação dos clientes. Para a empresa, tais equipes
proporcionam outra forma de compartilhar recursos
especializados de forma mais eficiente (e econômica).
Os consultores podem ser mais produtivos, já que contam
com mais tempo para se concentrar nas atividades centrais
de consultoria. Os clientes são mantidos satisfeitos e podem
até mesmo ser melhor atendidos, já que têm acesso (por
meio de seu consultor) a uma profusão de conhecimentos
especializados.

FIGURA 19.

Outros modelos baseados em equipes podem agrupar e
alavancar consultores com níveis de experiência diferentes.
A maioria dos modelos atuais atribui os clientes de
patrimônio pessoal elevado a um único consultor experiente
(muitas vezes por exigência dos próprios clientes), mas essa
abordagem valoriza os consultores mais experientes e
dificulta a utilização daqueles com menos experiência.
A abordagem de equipe pode ajudar as empresas a utilizar
e treinar os consultores menos experientes sem prejudicar
a qualidade do atendimento.

Alavancas de escalabilidade baseadas no consultor
Acionador

Fatores críticos/relacionados de sucesso

Maximização da eficiência do consultor por meio de equipes
centralizadas sofisticadas de especialistas de produto

Criticalidade

Fluxo regular de informação e forte coordenação entre
consultores e equipes de produto

Capacitação da equipe e experiência em diversos mercados
Criação de equipes de consultores que incluam uma
combinação saudável de experiência para atender às
necessidades do cliente e treinar novos talentos

É necessário um plano eficiente de orientação por mentores,

Utilização de especialização profissional (ou fornecedores
externos) para implementar um plano sólido de contratação
e treinamento de novos consultores

Estudos de caso baseados em situações, criados por

Insignificante

com funções bem definidas, para preparar efetivamente os
novos consultores
consultores de sucesso, também podem ser úteis para
o treinamento

Baixa

Média

Alta

Muito alta

Fonte: análise da Capgemini, 2012
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Uma fonte mais marginal de escalabilidade, mas mesmo
assim possível, envolve o uso da especialização profissional
(ou de fornecedores externos) para a implementação de um
plano robusto para a contratação e treinamento de novos
consultores. Essa abordagem pode ajudar as empresas a
desenvolver a capacitação técnica e humana para interação
com os potenciais clientes de patrimônio elevado. Em um
ambiente de trabalho em equipe, esse treinamento pode ser
conduzido por meio da orientação de mentores, mas as
empresas podem reduzir os custos de pessoal se utilizarem
especialistas e fornecedores externos para identificar e
treinar adequadamente os novos contratados (mais baratos).

Existem opções para uso de alavancas de
escalabilidade baseadas em clientes

Embora seja difícil conseguir ganhos de escala nas atividades
de aquisição e definição de perfil de clientes, existem algumas
alavancas baseadas em clientes que podem ser utilizados para
aumentar a quantidade de indivíduos com patrimônio pessoal
elevado atendida, e a custos menores (ver Figura 20).
Por exemplo, “consultores virtuais” e portais de investimento
autodirecionado podem utilizar a Internet e canais móveis,
atendendo a demanda dos clientes por mais opções de pontos de
contato e interação digital. Para superar a carência de consultores
experientes, algumas empresas de destaque já começaram a
utilizar plataformas de consultores virtuais, on-line, em agências
ou em múltiplos canais. Essas plataformas podem ampliar a
parceria, aprimorar a experiência do cliente e ajudar a otimizar
os custos e aumentar a produtividade.
Similarmente, portais de investimento autodirecionado
aprimoram a experiência do cliente e reduzem os custos.
Existe uma forte demanda dos clientes por uma percepção
em tempo real dos saldos da carteira e do patrimônio.
Alguns deles preferem exercer maior controle sobre a gestão
da carteira e aplicativos baseados na Internet podem
proporcionar uma forma para que eles sintam exercer esse
controle e evitar a sensação de que determinados produtos
FIGURA 20.

Cabe destacar, entretanto, que varias dessas alavancas são
complementares e interdependentes. Por exemplo, o sucesso
de consultores virtuais exige que a empresa conte com uma
abordagem sofisticada de segmentação. Dessa forma, a escolha
e combinação das alavancas para atingir o máximo efeito
exigirá que as empresas avaliem sua eficácia à luz de seu
próprio DNA e de suas próprias estratégias de escalabilidade.

Qualquer que seja a estratégia de escalabilidade,
relacionamentos cliente-consultor sólidos
continuam a ser primordiais

Mesmo ao buscar crescimento seletivo por meio da
escalabilidade, as gestoras de patrimônios mantêm o foco no
estabelecimento de relacionamentos sólidos entre o consultor
e o cliente. Alguns exemplos:
 Uma importante empresa global de gestão de
patrimônios optou pelo crescimento seletivo, usando
segmentação avançada de clientes. Uma empresa de
destaque tinha operações bem-sucedidas em diversas
regiões, mas esperava explorar o potencial de crescimento
da população de HNWIs da Ásia-Pacífico e de seu
patrimônio. Reconhecendo as grandes diferenças em
questões comportamentais e culturais nos diversos
mercados e seus níveis diferentes de patrimônio, ela traçou
uma estratégia de crescimento seletivo, usando técnicas
avançadas de segmentação de clientes para decidir em
quais mercados deveria entrar. Ela optou, também, por
fortalecer sua presença em centros bancários offshore
emergentes como Cingapura (portas de entrada
importantíssimas para os investimentos na região da
Ásia-Pacífico) para posicionar-se melhor para atender,
de forma rentável, as necessidades futuras dos clientes.

Alavancas de escalabilidade baseadas no cliente
Acionador

Fatores críticos/relacionados de sucesso

Aumento da satisfação do cliente pela criação de
“consultores virtuais” para aproveitar a evolução
da Internet e dos canais móveis

Capacidade de criar a conexão correta com os HNWIs (com base

Implementação de portais de investimento
autodirecionado para capturar os ativos não
administrados do cliente

Portais com capacidade completa de pesquisa, execução

Insignificante

Fonte: análise da Capgemini, 2012
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estão sendo “empurrados” para eles. Para as empresas, portais
de investimento autodirecionado podem ajudar a reduzir
despesas de pessoal e liberar o tempo valioso dos consultores.
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em suas preferências e valor) é essencial para assegurar o sucesso
dos consultores virtuais

e relatórios podem ajudar a atrair novos clientes

Baixa

Média

Alta

Muito alta

Criticalidade
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 Uma das principais empresas de serviços financeiros da
América do Norte montou uma sólida equipe de
consultores para entrar no mercado de gestão de
patrimônios. Desejando estabelecer uma presença no
mercado, ela analisou criticamente os dados disponíveis e
identificou a importância de uma equipe leal de consultores
para a rentabilidade contínua e a retenção de clientes. A
empresa montou meticulosamente sua base de consultores,
entendendo a natureza de longo prazo do processo, apesar
dos efeitos de curto prazo sobre a rentabilidade.
 Uma importante empresa dedicada exclusivamente à
gestão de patrimônios desejava ampliar seus negócios
atraindo bons consultores de outras organizações. O
presidente da empresa (que tinha mais de US$ 100 bilhões
em AUM) estava convicto que os melhores consultores do
setor estavam insatisfeitos por não ter liberdade para tomar
decisões independentes. Dessa forma, a empresa atraiu
consultores de outras organizações tornando-os direta e
completamente responsáveis pelo relacionamento com seus
clientes, com suporte de uma retaguarda centralizada, que
gerenciava as atividades importantes mas não essenciais da
função de consultoria como, por exemplo, a administração
da conformidade.

Algumas firmas estão reduzindo e concentrando
seu foco em seus mercados principais
Reconhecendo a falta de escala, outras gestoras de
patrimônios estão cedendo alguns mercados a fim de
redirecionar seus recursos em mercados que consideram
centrais. Os exemplos incluem:

 Constatando que não conseguiria ter sucesso na entrada
simultânea em diversos países nem atender com eficiência
a todos os segmentos de clientes, um grande banco com
aspirações na região da Ásia-Pacífico optou por
alavancar sua predominância em seu país de origem.
Além disso, ele não conseguiria enfrentar o grande número
de concorrentes que buscava explorar a população crescente
de HNWIs na Ásia-Pacífico. O banco preferiu concentrarse no desenvolvimento de uma clientela sólida, com raízes
e relacionamentos em seu país de origem. Ele também
visou empresários e funcionários de grandes empresas que
poderiam apreciar sua robusta oferta de serviços bancários.
O banco contratou consultores com conhecimento da
cultura de seu país de origem, a fim de deixar os clientes
mais à vontade em suas interações.
 Uma importante gestora de patrimônios concentrada na
Ásia-Pacífico optou por um papel de gestora de ativos
independente. Com o desdobramento da crise financeira,
a empresa constatou que, subitamente, seus clientes de
patrimônio pessoal elevado estavam céticos em relação a
produtos próprios e davam preferência a produtos de

terceiros, além de desejar escolher o custodiante de seus
investimentos. Reconhecendo, também, que o conceito de
gestora de ativos independente (externa) era novo para
muitos clientes da região (embora bem testado nos mercados
financeiros maduros), a empresa desenvolveu um modelo que
permitia a seus clientes escolher gestoras de ativos e produtos
e serviços de outros bancos por meio de uma plataforma de
arquitetura aberta, oferecendo aos clientes um modelo
simples, baseado em tarifas, desenvolvido a partir de
relacionamentos holísticos de consultoria.
 Uma importante empresa global de serviços financeiros
reduziu suas operações em mercados que careciam de
escala. No passado, essa empresa havia se expandido,
implementando operações em diversos países, mas essa
estratégia diluiu seu foco nas áreas operacionais principais
e a levou a operar em diversos negócios deficitários.
Sob pressão das autoridades regulamentadoras para elevar
seus índices de capital e dos acionistas para melhorar a
rentabilidade, o banco optou por sair de 15 países onde
suas ofertas careciam de escala. Essa decisão o ajudou a
reduzir seus custos e atender às normas de adequação de
capital. A firma abandonou até mesmo as operações de
private bank em economias maiores, como o Japão, a fim
de concentrar-se em mercados de alto crescimento ao
solidificar sua presença na Ásia-Pacífico.

CONCLUSÃO
Uma série de tendências setoriais e específicas das empresas
está convergindo para prejudicar a rentabilidade das
empresas de gestão de patrimônios. Combinadas, essas
tendências estão claramente pressionando os modelos de
negócios das gestoras de patrimônios. Por exemplo, as
empresas estão se deparando com volatilidade no mercado
e investidores receosos e, portanto, precisam criar produtos
para atender adequadamente as necessidades e perfis de risco
de seus clientes e, ao mesmo tempo, gerar margens
de rentabilidade.
De forma similar, e dadas as condições de concorrência
crescente, as empresas precisam decidir quando e como
buscar estratégias de crescimento seletivo ou preparar-se
para a consolidação — ao mesmo tempo em que a maior
regulamentação pode estar criando novas barreiras para
a entrada/expansão rentável em alguns mercados,
particularmente para os participantes de menor porte.
A escalabilidade — expandir os AUM com custo incremental
menor e não simplesmente aumentar de tamanho — será um
acionador importante para o crescimento rentável contínuo
de várias empresas. Contudo, para alavancar a escalabilidade,
elas não podem simplesmente apertar o cinto. Ao contrário,
elas precisam reavaliar muitos dos custos que já foram
considerados fixos ou “incorridos e não recuperáveis” e
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explorar novas opções de racionalização. Em resumo, as
empresas precisam encontrar formas de recuperar as receitas
perdidas desnecessariamente para os custos, reduzindo seus
índices de custos sobre receitas e, em última análise,
ampliando os AUM rentáveis.
Para traçar suas estratégias de crescimento e avaliar o
potencial para alavancar a escalabilidade nesse crescimento,
as empresas precisam avaliar primeiro seu ponto de partida.
Em linhas gerais, analisando a situação atual de suas
operações, elas podem enquadrar-se em uma das
quatro situações a seguir:
 A “empresa virgem” está operando com sucesso em seu
mercado local, mas analisando alternativas de expansão.
Ela precisará conduzir uma análise de defasagens entre a
capacitação disponível e a requerida para destacar-se nos
mercados alvo e identificar como pode aproveitar seus
pontos fortes centrais (que também determinam o valor
da marca). Alavancando as características de seu DNA
que determinaram seu sucesso no mercado local para
direcionar-se a clientes em mercados novos, elas podem
decidir se e como oferecer serviços secundários (por
exemplo, por meio de parcerias ou joint ventures) e
identificar como a tecnologia pode ajudá-las a incorporar
a escalabilidade a seu modelo já existente. Supondo que
contem com a capacitação e o comprometimento
necessários, tais firmas têm potencial significativo para
conseguir escalabilidade na primeira tentativa.
 A “expandida com sucesso limitado” foi além de seu
mercado local, mas obteve sucesso apenas parcial.
Esse tipo de empresa necessitará analisar quais foram os
fatores que restringiram seu sucesso. Os problemas comuns
incluem a concorrência acirrada por grupos de ativos
pequenos, ausência de um modelo sofisticado de
segmentação de clientes e uso inadequado de ferramentas
digitais para aprimorar a experiência do cliente e a
produtividade do consultor. Tais firmas precisarão analisar
como as questões culturais e comportamentais variam de
um mercado para o outro e se elas foram consideradas
adequadamente em sua proposta de valor. Pode ser
necessário também fortalecer os relacionamentos
cliente‑consultor. Para incorporar a escalabilidade, tais
empresas precisarão identificar como a tecnologia pode
ajudá-las a identificar e explorar sinergias entre suas
diversas operações regionais e verificar se as aquisições
foram (e podem ser) suficientemente complementares
para gerar os benefícios desejados.
 A “expandida com sucesso” já está colhendo os resultados
de operações rentáveis em várias regiões. Nesse processo,
ela foi exposta a uma miríade de dificuldades, desde
regulamentos em evolução até dinâmicas específicas de
mercado, como modelos culturais e de comportamento de
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investimentos. Para continuar a crescer de forma rentável
e manter as participações de predomínio de mercado
existentes, essa empresa terá de verificar com exatidão o
que determina seu sucesso e como conseguiu expandir-se
sem incorrer em custos adicionais desnecessários.
Ela precisará, também, continuar a racionalizar seus
custos e atividades, por exemplo, usando tanto quanto
possível ferramentas digitais para aprimorar a experiência
dos clientes. Essas firmas também precisarão antecipar
as tendências regulamentares e de mercado que podem
alterar os fundamentos econômicos de seus negócios: a
capacitação que provavelmente foi empregada em suas
iniciativas de expansão anteriores.
 A “refocalizadora” não está usando a escalabilidade para
promover seus planos de crescimento. Ao contrário, ela
encara a escalabilidade como forma de reagir melhor às
condições de mercado, mesmo quando os negócios estão
se contraindo. A dificuldade para empresas desse tipo
será preservar as operações principais e minimizar os
custos “abandonados” nas operações que foram reduzidos.
Um exemplo de “refocalizadora” poderia ser uma empresa
“expandida com sucesso limitado” que está em fase de
contração. Tal firma poderia empreender investimentos
relacionados à escalabilidade durante sua contração,
transformando-se assim em uma “empresa virgem” quando
vier finalmente a perseguir oportunidades de crescimento
no futuro.
Qualquer que seja o ponto de partida, o caminho para
a próxima geração de modelos de negócios começa
basicamente com a identificação dos efeitos dos modelos
de negócios anteriores e com a mudança de foco para a
capacitação principal como forma de expansão. Mas a etapa
final — conseguir um modelo de negócios escalável robusto
que também reforce os relacionamentos cliente-consultor
— envolverá decisões sistemáticas e execução precisa.
Para identificar e priorizar as alavancas de escalabilidade, será
necessário decidir os processos e atividades que precisam ser
centralizados ou descentralizados, quais são os tipos de
produtos e soluções essenciais para o crescimento e se eles
deverão ser projetados centralmente e/ou de forma homogênea,
se já está implementada a tecnologia necessária para alavancar
as alavancas de escalabilidade escolhidas e dar suporte às
prioridades estratégicas de negócios e se as partes interessadas
(nas equipes de negócios, tecnologia e operações) estão
alinhadas — e a alta administração está comprometida — com
a utilização das iniciativas de escalabilidade para conseguir o
crescimento rentável dos AUM.
Além disso, as empresas precisarão permanecer o tempo
todo centradas em verificar se suas decisões aumentarão
a satisfação e a fidelidade de clientes e consultores.
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Anexo A:

METODOLOGIA

A análise do WWR é fundamentada em um modelo de tamanho de mercado que avalia o
volume e o crescimento do patrimônio disponível para investimento nas diferentes regiões
usando a metodologia da Curva de Lorenz. Para o WWR 2012, que avalia o segmento de
HNWIs em 2011, nosso modelo abrangeu 71 países que, em conjunto, respondiam por
mais de 98% da RNB (Renda Nacional Bruta) global e por 99% do valor de mercado de
todas as empresas de capital aberto do mundo.
Nossa metodologia é composta por três etapas. Estimamos o patrimônio total por país
utilizando estatísticas sobre as contas nacionais de fontes reconhecidas, como o Fundo
Monetário Internacional e o Banco Mundial, para identificar o montante da poupança
nacional em cada ano. Ela é totalizada ao longo do tempo para chegar ao valor
acumulado da riqueza do país. Como os ativos financeiros são capturados pelo seu valor
contábil, os dados finais são ajustados com base nos índices acionários mundiais para
refletir o valor de mercado da parcela do patrimônio dos HNWIs aplicada em ações.
A seguir, estimamos a distribuição do patrimônio pela população adulta de cada país,
com base em fórmulas que relacionam patrimônio e renda. Os dados sobre distribuição
de renda são fornecidos pelo Banco Mundial e pela Economist Intelligence Unit, e obtidos
nas contas nacionais de cada país. Usamos as Curvas de Lorenz resultantes para
distribuir o patrimônio pela população adulta de cada país.
Para quantificar a parcela do patrimônio total disponível para investimentos, usamos as
estatísticas dos países com dados disponíveis para calcular seus números de patrimônio
financeiro e extrapolamos os resultados para o resto do mundo. Iteramos anualmente
nosso modelo macroeconômico para levar em consideração fatores econômicos internos
adicionais que influenciam a criação de riqueza. Também trabalhamos com colegas e
parceiros de todo o mundo para considerar melhor os efeitos ao longo do tempo das
políticas locais, fiscais e monetárias sobre a geração de patrimônio disponível para
investimento dos HNWIs.
Nossos dados de patrimônio disponível para investimento incluem o valor de posições em
empresas de capital fechado apresentadas pelo valor contábil, bem como todas as formas
de ações cotadas em mercados públicos, titulos de investimentos, fundos e depósitos em
dinheiro. Os números não incluem artigos de coleção, produtos de consumo, bens de
consumo duráveis e imóveis usados como residência principal. Os investimentos offshore
são considerados de forma teórica, mas apenas na medida em que os países consigam
fazer estimativas precisas dos fluxos relativos de entrada e saída de ativos e investimentos
de suas jurisdições. Levamos em consideração as poupanças não declaradas.
Devido às flutuações cambiais ocorridas nos últimos anos, particularmente em relação ao
dólar norte-americano, avaliamos os efeitos dessas flutuações sobre nossos resultados.
A partir de nossa análise, concluímos que nossa metodologia é sólida e que as flutuações
cambiais não têm efeito significativo sobre os resultados.
As informações aqui contidas foram obtidas em diversas fontes; não garantimos que nem elas nem as análises relacionadas a elas
sejam exatas ou completas. Este relatório de pesquisa destina-se a circulação geral e é fornecido exclusivamente para finalidades
informativas; qualquer parte que o utilize o faz por sua própria conta e risco.
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Anexo B:

POPULAÇÃO DE HNWIS, PAÍSES
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