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ENTREVISTA

Trevor Pavitt

‘Os bancos têm que parar de cometer abusos’
Autor de livro e ex-gestor de fortunas prevê novas crises e defende uma gestão de investimentos mais conservadora

TREVOR PAVITT: bancos não mostram comissões nem riscos ao cliente

Divulgação

GENEBRA. Em 2004, a Google
entrou na bolsa, prome-
tendo transformar vários

de seus funcionários em milionários. Os banqueiros se
apressaram para oferecer produtos, com promessas

para multiplicar as fortunas. O que os novos milionários
escolheram? Investir seu dinheiro de forma passiva,
livre da especulação do mercado. O exemplo está no
livro “Curar seus investimentos, uma história que seu
banqueiro nunca vai contar”, na tradução do francês. O

título foi publicado agora na Suíça por dois gestores de
fortunas, Trevor Pavitt e Alexandre Arnbäck, que estão à
frente da Passive Management SA, em Genebra. Pavitt
diz que é preciso evitar os abusos do mercado. Para ele,
o Brasil tende a ser uma bolha, que vai estourar.

Deborah Berlinck

Correspondente

O GLOBO: Por que milionários
da Google escolheram inves-
timento passivo?
PAVITT: Quando ganharam di-
nheiro, eles procuraram os
melhores professores univer-
sitários para saber como fun-
cionava o mercado financeiro.
Os professores disseram que
era muito difícil superar o mer-
cado em ganhos. Os banquei-
ros fizeram um verdadeiro des-
file para oferecer produtos e
serviços, prometendo resulta-
dos maravilhosos. Mas os mi-
lionários da Google não con-
seguiram extrair deles a res-
posta a uma pergunta-chave:
se eles garantiam um rendi-
mento superior ou igual ao
rendimento do mercado. De-
cidiram, então, pelo investi-
mento passivo.

● O que é, de fato, investi-
mento passivo?
PAVITT: É você saber que não
é mais esperto que o mercado
e aceitar seus rendimentos. O
investidor passivo não esco-
lhe entre uma ação e outra. Ele
compra tudo e fica no mercado
independentemente dos altos
e baixos.

● Ele não perde numa crise?
PAVITT: Na crise ele perde me-
nos que a média, e na subida
das Bolsas, ele ganha mais que
a média, por cometer menos
erros comprando e vendendo
incessantemente ações, e não

gastar com comissões nesta
transação.

● Mas o senhor ficou no mer-
cado durante 20 anos conven-
cendo pessoas a arriscarem
dinheiro nas bolsas e a com-
prarem vários produtos finan-
ceiros.
PAVITT: Fiquei, sim, acreditan-
do que podia superar o mer-
cado, o que se revelou um erro.

● O senhor critica no livro as
comissões dos gerentes e ban-
cos. Gerentes acabam levan-
do o investidor a comprar um
produto financeiro não tão
bom porque ganham mais co-
missão?
PAVITT: Exatamente.

● O senhor tinha consciência
dos riscos que estava venden-
do a seus clientes ?
PAVITT: Nem sempre. Eu acre-
ditava nos produtos. Quando
eu aconselhava meus clientes
a comprar ouro, eu acreditava
que o ouro ia subir. E os ana-
listas do banco também. O que
eu não sabia era a probabi-
lidade do erro.

● Quando o senhor se deu
conta disso?
PAVITT: Saí do banco em 2006
porque não aguentava mais a
pressão da Barclay’s , essa coisa
de vender, vender, vender. Eu vi
que não ia ser sustentável. As
pessoas não estavam aguentan-
do mais. Tinha abuso demais. O
sistema estava podre. Imaginei
que poderia ter uma melhor ma-

neira de viver e gerenciar o di-
nheiro dos meus clientes. Decidi
me diferenciar e me tornar um
gerente “fee only”, isto é, que só
é pago pelo seu cliente. Apostei
que meu negócio ia se desen-
volver mais, de forma mais sau-
dável e mais sólida se eu ado-
tasse transparência total com os
clientes. Ao ser pago só pelo
cliente, deixei de ser influen-
ciado pelo mundo financeiro e
tenho mais objetividade para es-
colher os produtos financeiros.

● Que tipo de abusos?
PAVITT: Um abuso é que os

bancos não mostram claramente
todas as comissões que o cliente
paga. Outro é que eles não mos-
tram claramente o risco real que
o cliente está assumindo.

● O que mais o banqueiro não
fala?
PAVITT: Num jornal, você vai ler
o nome do vencedor da loteria.
Mas não as três páginas de per-
dedores. Portanto, quando o seu
banqueiro ou gestor fala dos
25% de ganhos que ele fez no
ano passado, ele não vai falar
das 22 outras aplicações que
não tiveram bons rendimentos.

● E a crise nisso tudo?
PAVITT: Antes da crise, os ban-
cos estavam cada vez mais gu-
losos. E botavam mais e mais
pressão sobre gerentes de for-
tuna como eu para ganhar mais
comissões. As bolsas estavam
indo bem. Qualquer coisa que
você aplicava, ganhava, havia
uma certa euforia. E quanto mais
produto você oferecesse ao
cliente, mais o banco ganhava.
Estávamos numa lua de mel com
os investidores quando tudo es-
tava subindo. Quando a crise
bateu e os investidores recebe-
ram a fatura e se deram conta do
risco que estavam tomando…

● Não foi surpreendido pela
crise?
PAVITT: Eu fui surpreendido
pela amplitude da crise. Não
pela crise. Sabia que o sistema
estava podre e os abusos dos
clientes. E digo: vai ter outra.
Porque é assim, basta ver qual-
quer gráfico sobre qualquer
bolsa em 100 anos.

● Toda a negociação para
aumentar a regulamentação
dos bancos não serve para
nada?
PAVITT: Serve, sim. Os bancos
têm que parar de abusar dos
clientes e da economia. Tem
que ter mais regulamentação.
Isso vai proteger mais os clien-
tes, mas não vai impedir mais
uma crise. O que explico no
meu livro é que você pode usar
o banco, mas você não precisa
ser vítima do banco. A ideia é
você mandar no banco, virar

um consumidor/ator. E para
isso é preciso sair da gestão
ativa. Se você acredita em mi-
lagre e que seu gerente pode
duplicar seu dinheiro…então
fique com gestão ativa! Mas se
você tem uma consciência crí-
tica e sabe que não tem di-
nheiro grátis e quer preservar
com um crescimento susten-
tável, vá para o passivo.

● Qual o segredo de um bom
investimento hoje?
PAVITT: O primeiro é usar bom
senso. O segundo é entender
que o banco não trabalha para
você, mas sim para o banco. Isso
está escrito nos papéis que você
assina como cliente. Mas nin-
guém lê. E o banco escreve nos
documentos que se tiver algum
problema, a culpa é sua!

● Se todo mundo investisse de
forma passiva, o que seria do
mercado?
PAVITT: Seria mais justo, mais
ético, mais limpo. Os bancos
iriamvoltara ter funçãodecofre.
E funcionariam menos como
cassinos, isto é: vendendo pro-
dutos sem parar e dizendo ao
cliente: "coloque seu dinheiro
agora na China, porque se com-
prar amanhã vai perder!" Com a
gestão passiva, o investidor vai
colocar o seu dinheiro na es-
sência do capitalismo, que é :
uma idéia, um trabalho e um
capital. Investir numa ação é
tirar o seu dinheiro do cofre e
aplicar numa empresa. Se a em-
presa funcionar, vocêmereceser
recompensado.

‘É uma bolha que vai estourar’
Especialista diz estar chocado com nível de endividamento de brasileiro

● O segredo do investimento
passivo é diversificar?
PAVITT: O segredo é o bom
senso e entender como funcio-
nam as comissões, quem está
aconselhando e como ele ganha
o dinheiro. Diversificar é uma
técnica para diminuir o risco. O
melhor investidor do ano pas-
sado é o que colocou todo o seu
dinheiro na ação que mais subiu
no ano passado. E qual foi o pior
investidor? O que colocou todo o
seu dinheiro na ação que caiu.

● Se eu tenho US$ 1 milhão e
quero ganhar, sem perder, o
que me aconselha?
PAVITT: Se o seu objetivo é
esse, você não vai ser meu
cliente. Para não perder, é pre-
ciso se contentar com pouco
rendimento, abaixo de 1%. Mas
se quiser ganhar mais, vou
usar uma parte desde US$ 1
milhão — digamos US$ 100 mil
— para diversificar, investir
em empresas no mundo in-
teiro. Minha carteira tem 14
mil empresas.

● Por que investidores relu-
tam em ter gestão passiva?
PAVITT: Por falta de conhe-
cimento. Não interessa aos
bancos.

● Qual a reação dos banquei-
ros suíços ao seu livro?
PAVITT: Eles não gostaram por-
que eu explico como eles ga-
nham. Ninguém gosta de dizer
que ganha comissões. A maioria
dos clientes não se dá conta.
Quando um cliente paga 10 mil
dólares por ano para ter seu
dinheiro gerenciado, ele pensa
que isso é tudo. Não se dá conta
de que o gerente e o banco estão
ganhando, além dos 10 mil, mais
40 mil ou 50 mil.

● O que mudou com a crise?
PAVITT: O investidor mudou.
Ele tomou uma surra com a crise
de 2009. Estava feliz ganhando
“xis” por ano, mas não sabia que
estava arriscando tanto. Ganha-
ram 10% por ano durante 5 anos,
e perderam 40% com a crise.
Exemplo supremo: Bernard Ma-
doff. Depois disso, os clientes

estão mais racionais, dizendo:
adoraria ganhar 20%, mas estou
feliz com 10%. Todo mundo quer
ganhar muito dinheiro, mas o
objetivo principal deles é não
perder dinheiro.

● Aumentou o número de pes-
soas como você, oferecendo
gestão passiva?
PAVITT: Esta é a indústria que
mais cresce nos Estados Unidos,
duplicando a cada ano. As gran-
des fortunas, de mais de US$ 1
bilhão, utilizam o passivo. Na
Inglaterra, há 10 anos, tinha uma
empresa oferecendo gestão pas-
siva. Hoje são mais de 500. Mas
na Suíça, somos os únicos, por
enquanto.

● Como você ava-
lia o mercado bra-
sileiro?
PAVITT: Está acon-
tecendo algo no
Brasil que não exis-
te na Europa. Pes-
soas comprando
geladeira e pagan-
do em 10 meses,
comprando passa-
gens e pagando em
dois anos. A Europa
ainda não saiu da
crise e os EUA tam-
bém. Mas o Brasil,
que sobreviveu
muito bem à crise,
abriu as torneiras
como se não tivesse um ama-
nhã. Estou chocado com a quan-
tidade de dívida dos brasileiros.
É claro que quando se tem aces-
so a crédito fácil, isso dá uma
euforia. Só que isso é uma bolha,
que um dia vai estourar. Você
não pode viver pagando tudo
em prestações.

● Estamos copiando os erros
nos EUA?
PAVITT: Totalmente. Muitos
economistas dizem que não, que
tem muita matéria-prima e o país
está em crescimento. Estes ar-
gumentos são válidos. Mas o
que me assusta é o crédito fácil e
também o fato de que muito se
baseia na venda de matéria-pri-
ma. Se a China tossir, vai ma-
chucar um pouco o Brasil.

● Você está prevendo uma
crise financeira no Brasil?
PAVITT: No Brasil, as pessoas
estão vivendo uma certa eu-
foria. Todo mundo tendo altos
rendimentos e poucas estão
questionando o porquê. Mas
quando a fatura chegar…Que
vai ter uma crise, vai. Isso não
tenho dúvida. A bolha na bol-
sa, na economia.

● Ação da Petrobras, por
exemplo, seria de risco?
PAVITT: A ação da Petrobras
representa uma grande percen-
tagem da Bovespa e da eco-
nomia brasileira. É claro que
como gestor passivo, eu quero
um pedaço do Brasil e vou ter

que ter um pedaço
da Petrobras. Só
que, além da Petro-
bras, vou colocar
todas as empresas
brasileiras na car-
teira, inclusive as
que vão falir. Por-
que, na média, eu
sei que a economia
brasileira vai cres-
cer e que eu vou
estar dentro como
investidor. Mas não
sei se vai crescer
mais do que a eco-
nomia turca, então
vou investir na Tur-
quia, também. Não
sei se o Canadá vai

crescer, então, vou investir tam-
bém no Canadá.

● Mas se você acha que uma
bolha vai estourar no Brasil,
porque por dinheiro no país?
PAVITT: Porque o gestor pas-
sivo não tenta prever o futuro. A
minha aposta é que as bolsas
vão crescer nos próximos dez
anos. Durante estes dez anos,
provavelmente vamos ter crises.
Um gráfico mostra que US$ 100
mil colocado na bolsa suíça em
1940, se transformou hoje em
US$ 35 milhões. Na bolsa ame-
ricana, o mesmo. Nenhum ges-
tor de fortuna vai te dar este
retorno. O segredo é esse: não
corra atrás da nova moda. In-
vista e esqueça. Gestão passiva
significa: resista. (D.B.) ■

“O banco não
trabalha para
você, mas sim
para o banco.
Isso está escrito
nos papéis que
você assina
como cliente


