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FUNCEF reage à crise com mais investimentos

A crise gera oportunidades.
Para a Fundação dos
Economiários Federais

(FUNCEF), terceiro maior fundo
de pensão do País, ligado à Cai-
xa, não é hora de assistir à insta-
bilidade financeira de forma pas-
siva. Os gestores da Fundação,
com ativos avaliados em R$ 32
bilhões, estão com um olho aten-
to ao impacto da turbulência e o
outro na geração de canais para
ampliar a rentabilidade do
patrimônio. O diretor de Investi-
mentos , Demósthenes Marques,
informou, em entrevista ao Jornal do
Comércio, que a escassez de recur-
sos, ante a retirada em massa de in-
vestidores internacionais, elevou o pas-
se da instituição, o que há um ou dois
anos era inimaginável ante a fartura de
crédito externo. Hoje não param de
aportar na sede, em Brasilia, ofertas
de projetos que clamam por dinheiro.
Resultado: a Funcef já lançou um fun-
do e concluirá um segundo nas próxi-
mas semanas, totalizando R$ 200 mi-
lhões, para financiar atividades produ-
tivas. Com tradição de injetar recur-
sos de forma direta, a Fundação
prospecta negócios em todo o País. No
Rio Grande do Sul, o engenheiro civil,
de 42 anos, gaúcho de Passo Fundo e
funcionário de carreira da Caixa, re-
vela que a instituição avalia empreen-
dimentos de logística, hotel e shopping
centers. O investimento pode chegar a
R$ 130 milhões, o que inclui quase
100% dos recursos para expansão do
Canoas Shopping, do qual a Funcef

detém 68% do capital. Na semana
passada, Marques se reuniu em Porto
Alegre, com participantes do Fundo e
traçou a estratégia em meio à
volatilidade dos mercados.
Jornal do Comércio- O que mais

preocupa os participantes da

Funcef neste momento?

Demósthenes Marques- Até onde
vão cair os preços das ações e quanto
tempo vai durar a crise. Para a gestão
da carteira de investimentos da Funcef,
o mais importante não é saber o ponto
até o qual as ações vão cair e nem o dia
exato em que a crise vai se estabilizar,
mas que independentemente do tempo
de duração e do tempo em que essas
ações vão depreciar, temos  capacida-
de de não vender os ativos. Temos
liquidez em outros investimentos em an-
damento. Preservaremos as ações pelo
tempo que for necessário até que vol-
tem a um patamar razoável, de acordo
com o valor econômico das empresas.
JC- Qual o peso das ações na car-

teira de investimentos?

Marques- Éramos mais
conservadores até o come-
ço de 2000, com maior
concentração em renda
fixa. Aumentamos a expo-
sição na renda variável
entre 2004 e 2007, pas-
sando de 19% para 35%
da carteira total, asseguran-
do muita rentabilidade.
Hoje 15% da renda variá-
vel é de aplicações na bol-
sa de valores, que já foi
17%, caindo ante a recen-

te desvalorização dos ativos. O res-
tante está em participações societárias
não voláteis, de longo prazo, , em em-
presas que estão em fase de amadure-
cimento. A ampliação teve
conservadorismo ainda elevado, que
faz com que não precisemos desse
patrimônio neste período de crise.
JC- A turbulência era prevista des-

de 2007. Houve mudança no perfil

das aplicações para prevenir maio-

res perdas?

Marques- No final de 2007, interrom-
pemos a curva de maior exposição na
renda variável. Uma nova ampliação
seria agregar mais volatilidade. Não
reduzimos, pois tínhamos a percepção
de que o percentual em uma carteira
era adequado e que teríamos a capa-
cidade de suportar uma crise, que aca-
bou vindo, e maior do que esperáva-
mos. Mesmo assim, a carteira conso-
lidada está respondendo bem, com
rentabilidade positiva até agosto.
JC- Como foram os ganhos no pe


