Investidorres estão
o otimistas
n merca
ado para
a 2013
e confiantes no
No enttanto, prete
endem ado
otar estraté
égias de in
nvestimento
os mais
con
nservadoras, de acord
rdo com a Pesquisa
P
G
Global
de Opinião
O
do
os Investido
ores
da Fra
anklin Tem
mpleton
São Paulo, 30
0 de abril de
d 2013: Investidore
es em todo o mundo estão otim
mistas
com o cenário econômicco em 2013
3, apesar da
d crise ecconômica que
q ainda afeta
vário
os países. Contudo, a maioria pretende adotar esttratégias de
d investim
mento
maiss conserva
adoras este
e ano.
Essa
a é uma das
d princip
pais conclu
usões da Pesquisa
P
Global de
e Opinião dos
Inve
estidores realizada
r
pela Fran
nklin Temp
pleton. O estudo, re
ealizado em
m 19
países, contou
u com a pa
articipação
o de mais de nove mil
m investid
dores e revvelou
as expectativas dos inve
estidores em
m relação aos merca
ados locaiss e global.
No Brasil, o cenário nã
ão é diferrente. De acordo com
c
o estudo, 66% dos
brassileiros estã
ão otimista
as ou muitto otimistas com o desempenh
d
ho do merrcado
de a
ações em 2013. Den
ntre os pesquisados, aqueles que utiliza
am consultores
finan
nceiros ten
ndem a serr mais otim
mistas do que os que atuam por conta pró
ópria,
e a ffaixa etária
a mais jove
em (entre 25 a 34 an
nos) é a mais
m
otimistta dentre todas
t
as pesquisada
as.
Mesmo confiantes 62% dos entre
evistados pretendem
p
adotar es
stratégias mais
consservadoras
s para investir em 2013. Entre
E
os fatores
f
qu
ue deixam
m os
brassileiros maiis receosos com o in
nvestimento de seus recursos estão
e
a po
olítica
fisca
al do goverrno, que deixa 33% dos investtidores do país inseg
guros quan
nto à
local, seg
dinâmica da economia
e
guido pela crise eco
onômica global (32%
%), o
retorrno dos invvestimento
os e a inflaçção (31%).
Outrro dado qu
ue aponta o conservvadorismo do investid
dor brasile
eiro é o fatto de
que comprar um imóve
el é a prioridade para
p
36% dos entre
evistados, que
bém acred
ditam que
e o merca
ado de im
móveis é o que vai ter o melhor
tamb
dese
empenho em
e 2013 e também na
n próxima
a década. .
Expe
ectativa de
d retorno
A pe
esquisa revelou que o brasileiro é o seg
gundo grup
po de inve
estidores (atrás
apen
nas dos indianos) que espe
era o ma
aior retorno absolutto sobre suas
apliccações den
ntre os 19 países pes
squisados.. A média de
d retorno esperado é de
13.5
5% em 2013 e 21.3%
% nos próximos 10 an
nos. Além disso,
d
dem
monstrou aiinda

que um númerro significa
ativo de invvestidores brasileiross (77%, o maior entrre os
19 países
p
pessquisados)) acredita que atingiirá seus objetivos
o
de investim
mento
sem precisar investir em
e ações... Curiosamente, a baixíssima tolerânccia a
perd
das, mesmo que em um curto espaço de
e tempo de
entro de um horizontte de
invesstimentos de 10 anos, fez-se presente
p
ta
ambém em
m 77% das respostas..
Segu
undo Marccus Viniciu
us Gonçalv
ves, Counttry Head da
d Franklin
n Templeto
on no
Brassil, a comb
binação de
estes três fatores – expectatiiva elevad
da de retornos,
baixa
a propenssão a investimentos em renda
a variável e pequena
a tolerânciia ao
risco
o – parece
e paradoxa
al à prime
eira vista, mas pode
e ser expliicada à lu
uz do
histó
órico de de
esempenho do merccado brasilleiro, em particular
p
n renda ffixa e
na
no m
mercado im
mobiliário.
“Os investidorres estão projetando
o para o futuro
f
suass experiên
ncias recentes,
que foram ba
astante po
ositivas em alguns destes mercados”
m
”, disse. “Este
“
comportamentto é compreensível, mas não deixa de ser preocu
upante. De
entro
dos parâmetro
os de risco
o citados, os
o melhore
es investid
dores do mundo
m
almejam
retorrnos muito
o menores do que a média esp
perada pelos entrevisstados – o que
deve
e implicar um ‘choqu
ue de realid
dade’ em algum
a
mom
mento do tempo, sejja na
ação de ris
eleva
scos, seja na revisão
o dos objettivos de rentabilidade
e”, complettou.
Quando o ass
sunto é de
ecidir em quais mercados invvestir, os brasileiross, em
dia, prefere
em manterr ao meno
os dois terrços dos investimen
i
ntos no próprio
méd
país, o chamad
do “home country bia
as”, um co
omportame
ento observvado em quase
todo
os os paíse
es e mais acentuadamente na
a Austrália
a, Índia, China
C
e me
esmo
Esta
ados Unido
os.
Na próxima década,
d
os investidores globais preten
ndem man
nter 61-% das
m seus paísses de orig
gem e apliccar os outrros 39% no exterior, sem
apliccações em
diferrenciar en
ntre merccados desenvolvido
os e emergentes. Segundo
o os
entre
evistados no Brasil, o porcenttual que de
eve ficar no
n país no
os próximo
os 10
anoss é um pou
uco maior (69%).
(
Entre
e os motivos que trazem
t
desconfiança
a ao invesstir no extterior, os mais
citad
dos entre os entrevistados bra
asileiros fo
oram falta de conhe
ecimento ssobre
merccados estrrangeiros, o impacto da variaçã
ão cambia
al nos recursos invesstidos
e inccertezas re
egulatóriass e fiscais.
Cenário Globa
al
m relação ao otim
mismo, os brasileiros tamp
pouco esstão sozin
nhos.
Com
Glob
balmente, mais de 60%
6
dos investidore
es afirmam
m estarem
m otimistass em
relaçção ao me
ercado de ações.
a
Des
stes, 50% também demonstra
d
ram a intenção
de a
adotar estra
atégias ma
ais conservvadoras ao
o investir.

Por razões ób
bvias, já que a crise
e tem se mostrado
m
m
mais
forte no continente,
62%
% dos invvestidores europeus
s são oss mais propensos a estraté
égias
consservadoras
s neste ano. Na contramão, a maioria do
os investid
dores, 51%
%, de
Hong
g Kong prretende se
er mais ag
gressiva em seus in
nvestimenttos, sendo
o que
72%
% deles acrreditam qu
ue o mercado de açções é a modalidade
m
e que vai ter o
melh
hor desempenho em 2013.
Em relação aos
a
merca
ados que oferecem
m as melh
hores oportunidadess, os
entre
que neste
evistados acreditam
a
e ano e na próxima década,
d
ta
anto para renda
fixa quanto
q
varriável, estã
ão na Ásia.
Entre
e as prefferências de investiimento, gllobalmente
e 21% do
os investid
dores
acre
editam que
e ações e metais prreciosos sã
ão os seto
ores que terão
t
o melhor
dese
empenho em
e 2013.
Meto
odologia
A Pe
esquisa Global de Op
pinião dos Investidorres de 2013, realizad
da pela Fra
anklin
Tem
mpleton, co
oletou resp
postas de 9.518 pesssoas em 19 paísess: Brasil, Chile,
C
Méxxico, Cana
adá e Esta
ados Unid
dos nas Américas;
A
A
Austrália,
China, Ja
apão,
Hong
g Kong, Ín
ndia, Malássia, Coréia
a do Sul e Cingapura
a na região
o Ásia-Paccífico
(APA
AC); e Esspanha, França,
F
Ale
emanha, Itália, Polô
ônia e Re
eino Unido
o na
Euro
opa.
Os entrevistad
e
dos tinham
m entre 25 e 65 anoss de idade
e na Amériica Latina e na
Ásia
a, e 25 ano
os ou mais na Europa
a e Américca do Norte
e. Os entre
evistados eram
e
obrig
gados a te
er algum tipo
t
de invvestimento
o, tais com
mo ações, títulos, fundos
mútu
uos, etc. Além
A
disso
o, um limitte mínimo
o de investtimento foi definido para
cada
a país parra garantir que o en
ntrevistado teria uma
a base de conhecim
mento
para
a responde
er as pergu
untas da pe
esquisa. Os
O question
nários fora
am respond
didos
de 14 a 25 de janeiro de 2013, em todos os países.
p
Sobrre a Franklin
n Templeton
n
A Fra
anklin Templeton está pre
esente na América Latina há quase 20
2 anos. A empresa
e
abriu seu
prime
eiro escritório
o regional em 1995. Ho
oje, a empresa tem escrritórios em São
S
Paulo, Rio
R de
Janeiiro, Cidade do México e Buenos Aires. Os fundos mútuos Franklin
n Templeton
n têm
invesstido na regiã
ão desde o in
nício de 198
80. A Franklin
n Templeton Investimenttos Brasil (FT
TIB) é
uma subsidiária da
d Franklin Resources
R
Inc. E opera no Brasil desd
de 1997.
anklin Resou
urces, Inc. [N
NYSE:BEN] é uma organ
nização globa
al de gestão
o de investim
mentos
A Fra
que opera
o
como Franklin Te
empleton Invvestments. A Franklin Te
empleton Invvestments fo
ornece
soluçções de gesttão de invesstimentos glo
obais e domésticas gere
enciadas porr suas equip
pes de
invesstimento Fra
anklin, Temp
pleton, Mutua
al Series, Fiduciary
F
Tru
ust, Darby, Bissett, Bala
anced
Equitty Manageme
ent, e K2. A empresa se
ediada em Sa
an Mateo, Ca
alifórnia, EUA, possui ma
ais de
65 an
nos de experiência em in
nvestimentoss e aproxima
adamente US$ 823 bilhõ
ões em ativo
os sob
gestã
ão (dados de
e 31 de março de 2013).

Para mais informa
ações visite http://www..franklintem
mpleton.com
m.br
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os de investimen
nto não contam
m com garantia do administrado
or, do gestor, de
d qualquer mecanismo de seg
guro ou
Fundo
fundo garantidor de crédito
c
– FGC. Leia o prospeccto e o regulam
mento antes de
e investir. Renta
abilidade passa
ada não
d rentabilidade futura. Franklin
n Templeton Invvestimentos Brasil não realiza a distribuição ou
u venda
repressenta garantia de
de cottas de Fundo. Se você tiver qualquer dúvid
da sobre a form
ma de aquisiçã
ão de cotas, prrocure um disttribuidor
habilita
ado. Este materrial é meramentte informativo e não deve ser considerado
c
com
mo recomendaç
ção de investimento ou
oferta para a aquisiçã
ão de cotas de fundos
f
ou outro
os investimentoss, nem deve servir como única
a base para tom
mada de
ões de investime
ento.
decisõ
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