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O que dizemos a um administrador de fundo de hedge que não consegue proteger? "Um 
quarteirão com queijo e fritas, por favor". O humor macabro que permeia os fundos de hedge 
não conquistará nenhuma simpatia entre os que acusam os especuladores ricos por terem 
derrubado os bancos. A venda a descoberto, a mais corriqueira forma de hedging, está sob o 
ataque de políticos, sindicalistas, reguladores, chefes de bancos e até mesmo de arcebispos, 
um dos quais comparou os operadores a descoberto a "ladrões de banco". 
 
Gordon Brown, o primeiro-ministro britânico, disse à conferência anual do governante Partido 
Trabalhista, há duas semanas, que seu governo passou a proibir a prática de venda a 
descoberto de [papéis de] bancos e seguradoras porque "os interesses dos poupadores e 
proprietários de casas e de detentores de hipotecas vêm antes de uns poucos fundos de 
hedge". 
 
Outros líderes políticos elevaram o grau da retórica. Silvio Berlusconi proibiu na semana 
passada o que chamou de "atentados especulativos" contra os bancos italianos. Peer 
Steinbrück, ministro das Finanças alemão, foi além, exigindo uma proibição global sobre 
"venda a descoberto puramente especulativa". 
 
A maioria do mundo desenvolvido passou nestas duas semanas recentes a impor restrições 
temporárias sobre posições a descoberto ou apostas contra as ações de bancos e seguradoras, 
sendo que alguns [países] estenderam as proibições a níveis muito mais amplos. Talvez o mais 
grave ataque à imagem pública dos já desacreditados fundos de hedge partiu dos arcebispos 
da Cantuária e York, os dois mais importantes líderes espirituais anglicanos. Rowan Williams, 
arcebispo da Cantuária e líder da Igreja Anglicana, até conclamou os governos a "começar a 
observar para identificar mais alguns alvos", em referência aos vendedores a descoberto. 
 
Por ora, contudo, a venda a descoberto e os fundos de hedge que nela se especializam são os 
que se tornaram os vilões do colapso financeiro. Eles são um alvo fácil, já que lucrar com a 
miséria alheia é considerado por muita gente como moralmente duvidoso e também envolve a 
prática fácil de ser questionada de vender algo que não se possui. 
 
Não surpreende, então, que o órgão fiscalizador dos mercados nos EUA tenha rejeitado na 
semana passada os pedidos dos fundos para cancelar imediatamente sua proibição temporária 
sobre a prática da venda a descoberto das empresas financeiras. A proibição atualmente cobre 
perto de mil papéis, aproximadamente 15% das ações registradas em bolsa nos EUA. Ela inclui 
conglomerados industriais e de tecnologia da informação (TI) como Ford e IBM, além de uma 
série de empresas de serviços de saúde, além dos mais importantes bancos e seguradoras. 
 
Para os administradores de fundos de hedge, isso representa um fracasso total de conquistar a 
opinião pública. De fato, praticamente nem houve uma discussão pública; já se tornou um 
lugar-comum nos meios de comunicação que o fracasso dos bancos foi culpa dos vendedores a 
descoberto, que John Sentamu, o arcebispo de York, chamou de "ladrões de banco e 
surrupiadores de ativos". 
 
"Eu acredito que os fundos de hedge teriam perdido o debate de qualquer forma, porém, 
considerando que não apareceu ninguém, não havia chance", disse um dos maiores gestores 
do Reino Unido, que pediu para não ser identificado. Dezenas de outros gestores manifestaram 
opiniões semelhantes: a imprensa já rotulou os fundos de hedge de "parasitas" e 
"especuladores", e poucos queriam ir a público para defender a prática da venda a descoberto 
quando políticos e reguladores já seguiam na esteira da mídia. 
 
As posições a descoberto não são uma prática duvidosa usada apenas nas esquinas sombrias 
da City de Londres e em Wall Street. Ela é central para o funcionamento de mercados 
financeiros eficientes. De acordo com acadêmicos, ela torna os preços mais precisos, ao passo 
que investigações realizadas por vendedores a descoberto dedicados, como Jim Chanos, chefe 
do Kynikos Capital, pode ajudar a expor fraudes e empresas mal administradas. 



 
Chanos assinala que vendedores a descoberto como David Einhorn, do Greenlight Capital, um 
fundo de hedge dos EUA esteve apostando contra bancos por vários anos porque eles 
esperavam problemas. "São essas as pessoas que você realmente quer ver amordaçadas?" ele 
pergunta. Hugh Hendry, co-fundador do fundo de hedge Ecléctica, coloca a questão de forma 
mais díreta: "A venda a descoberto é a busca da verdade". 
 
Poucos chegam a tanto, mas mesmo alguns órgãos reguladores já reconheceram a 
importância das posições vendidas para mercados eficientes. A "Financial Services Authority" 
de Londres, primeira a implantar uma proibição temporária sobre posições a descoberto nos 
papéis financeiros no mês passado, isentou posições a descoberto tomadas como uma 
proteção contra investimentos em bônus conversíveis, que podem ser convertidos em ações. 
Ela também permitiu posições a descoberto negociadas por formadores de mercado 
operadores especiais que fazem convergir compradores e vendedores e arbitradores de 
índices, que asseguram que índices de contratos futuros sejam negociados em linha com as 
ações nas quais elas se referenciam. 
 
Arcebispo da igreja americana acusou os operadores a descoberto de "ladrões de 
bancos 
 
Nos EUA, o SEC (principal órgão regulador do mercado financeiro do país, semelhante à CVM) 
disse que a posição a descoberto "representa um papel importante no mercado", por ajudar a 
mitigar bolhas, agregando liquidez e limitando a manipulação do mercado destinada a 
estimular os preços das ações, entre outras coisas. 
 
Mas o regulador foi duramente execrado pelo setor, por destruir o mercado de conversíveis 
dominado por fundos de hedge, ao se recusar a isentar proteções (hedge) contra bônus 
conversíveis ou ações preferenciais conversíveis. "O motivo pelo qual pessoas como nós estão 
dispostas a emprestar dinheiro ou investir dinheiro nessas empresas é que nós podemos 
proteger o risco subjacente da empresa", disse, enfurecido, o chefe de um dos maiores fundos 
dos EUA. "O mercado agora está completamente fechado para as empresas saírem em busca 
de capital". 
 
Uma grande parcela dos fundos de hedge atuais começou a acuar em arbitragem de bônus 
conversíveis, que exerce um poder de atração para o setor porque seus retornos são 
normalmente independentes do desempenho do mercado de ações. No mês passado, foi a 
estratégia de fundo de hedge mais duramente atingida, em queda de 16,6%, de acordo com o 
índice HFRX de Chicago, ante uma queda de 6,9% para o setor. 
 
Isentar ou não certos tipos de vendas a descoberto se reduz ao conceito de "boa" ante "má" 
posição a descoberto. Realmente, a própria Igreja Anglicana faz essa distinção ao defender o 
uso de hedge cambial para sua imensa carteira de investimento, prática que poderia ser 
descrita como vender países inteiros â descoberto. 
 
Mas as consequências involuntárias de proibir a posição a descoberto em papéis financeiros 
deixaram claro que esta distinção é difícil de estabelecer. À parte os conversíveis, o maior 
impacto está na liquidez no mercado o grau de facilidade em que ações podem ser compradas 
e vendidas. 
 
De acordo com o Credit Suisse, o custo de negociação aumentou radicalmente em papéis que 
já não podem ser transacionados a descoberto, já que os spreads entre compra e venda a 
diferença entre preços de compra e venda a qualquer momento se ampliaram 
"substancialmente". O motivo foi simples: o volume despencou no momento em que os fundos 
de hedge pararam de assumir posições compradas que já não poderiam proteger com posições 
vendidas em outros papéis. 
 
Analistas do Sandler 0'Neill calcularam que os volumes de negociação nas bolsas dos EUA 
caíram 41% após a proibição, com volumes em papéis que já não podiam ser negociados a 
descoberto em queda de 49,6%, ao passo que para aqueles que ainda podiam ser negociados 



a descoberto, ele estava em queda de 37,7%. Ao mesmo tempo como é normal quando a 
liquidez evapora a volatilidade aumentou fortemente. 
 
Callum McCarthy, no seu último dia como presidente do conselho de administração do FSA 
disse que o órgão fiscalizador do Reino Unido adotou a proibição porque estava preocupado 
com a "incoerência" nas ações dos bancos. Ele disse que "oscilações nos preços das ações 
podem ser traduzidas em incerteza nas mentes daqueles que fazem depósitos nestas 
instituições com os subseqüentes temas de estabilidade financeira", repercutindo temores de 
que as ações em queda podem causar uma corrida a um banco. 
 
A SEC levantou o tema da boataria praticada pelos vendedores a descoberto, segundo á qual 
um operador aposta contra um papel e depois espalha rumores falsos para empurrar o preço 
para baixo. Isto já é ilegal. "Este tipo de atividade manipuladora é particularmente 
problemática no meio de uma perda na confiança no mercado", disse a instituição. "Por 
exemplo, no contexto de uma crise de crédito, na qual instituições financeiras enfrentam 
desafios de liquidez, mas que normalmente são solventes, uma diminuição no preço das suas 
ações induzida por venda a descoberto pode provocar aperto adicional do crédito para estas 
entidades, possivelmente resultando em perda de confiança nestas instituições". 
 
Bear Stearns, Lehman e Morgan Stanley reclamaram neste ano de rumores falsos e de 
vendedores a descoberto jogando suas ações para baixo. Alguns fundos de hedge já ecoaram 
essas preocupações. No ano passado, Philip Richards, co-fundador do RAB Capital de Londres, 
responsabilizou a venda a descoberto pela quebra da confiança no Northern Rock. 
 
Outros dizem que a proibição foi essencial para acalmar o pânico nos mercados após a quebra 
do Lehman Brothers, que ameaçava a sobrevivência do Morgan Stanley e do Goldman Sachs. 
 
"Impedir a venda a descoberto pode ser justificável em circunstâncias extremas", diz Harvey 
McGrath, ex-presidente do conselho do Man Group, maior fundo de hedge registrado em bolsa 
e que em breve deverá assumir o cargo de presidente do conselho da Prudential, seguradora 
britânica. 
 
Pesquisas sobre as transações em bancos como o HBOS no Reino Unido e no Morgan Stanley 
nos EUA parecem indicar que os níveis de posições a descoberto eram muito inferiores antes 
da proibição na comparação com o período do verão, e que pouco subiram. Os fundos de 
hedge dizem que a culpa não reside na prática da venda a descoberto, mas na venda por 
fundos mútuos, fundos de pensão e outros investidores tradicionais. "Existe uma enorme 
quantidade de dinheiro sensível a posições compradas que está observando os fundamentos 
[dos bancos] e dizendo que isto não está bom", diz McGrath. 
 
Os fundos de hedge apontam para os resgates do Bradford & Bingley do Reino Unido e do 
Washington Mutual nos EUA, do belgo-holandês Fortis e do franco-belga Dexia, desde que as 
regras foram introduzidas, dizendo que elas demonstram que o problema não era a prática de 
venda a descoberto, mas a incapacidade dos bancos de se financiarem a si mesmos (eles 
também assinalam que a China permitiu a venda a descoberto no mês passado pela primeira 
vez, na tentativa de evitar uma repetição da bolha no mercado acionário no ano passado, que 
desde então já estourou). 
 
Chamados de parasitas e especuladores, administradores de fundos nem querem vir 
a público se defender 
 
O setor fortaleceu o seu poder de lobby em janeiro, ao recrutar Richard Baker, um 
congressista republicano, para chefiar o Managed Funds Association (Associação de Fundos 
Gerenciados), sua entidade de classe. Ele espera que os fundos de hedge promovam a sua 
causa com maior vigor especialmente, ele diz, porque eles acreditam que os bancos de 
investimento desviaram com sucesso a culpa pela crise por meio do seu poder de lobby. "A 
pressão política veio do mundo dos bancos de investimento", diz Baker. "Infelizmente seu nível 
de alavancagem de 50-60-70:1 pareceu ter sido mais determinante do seu futuro do que as 
ações dos nossos membros". 



 
Chanos também espera que os políticos mudem o alvo. "Se você começa a ver executivos-
chefes indiciados e investigações criminais de práticas contábeis nos grandes bancos, poderá 
ver uma mudança em toda a história dos vendedores a descoberto como vilões", ele diz. 
 
Alguns dos críticos mais eloqüentes da venda a descoberto se vêem acusados de terem duas 
caras, na medida em que tal operação faz parte de uma prática de investimento padrão que foi 
revelada. 
 
A Igreja da Inglaterra, os liberais democratas do Reino Unido e o executivo-chefe do Morgan 
Stanley, John Mack, atacaram a venda a descoberto em termos destemperados. 
 
Mack disse aos funcionários, no auge do pânico em torno do banco, que "estamos no meio de 
um mercado controlado pelo medo e pelos rumores e os que vendem a descoberto estão 
puxando nossas ações para baixo". Em memorando, dois dias antes da proibição à venda a 
descoberto, em meados de setembro, ele dizia ter levantado o tema perante o Tesouro dos 
EUA e o órgão regulador dos mercados e que reiterava a acionistas e clientes a solidez 
financeira do banco. 
 
Foi de pouca ajuda. Os clientes desertaram o banco quando os prêmios dos swaps de crédito -
contratos de derivativos para proteção contra calotes dispararam para um patamar que 
indicava dúvidas no mercado sobre a sobrevivência do Morgan Stanley. 
 
Também irritou um importante grupo de clientes: os fundos de hedge, que dependiam da 
intermediação do Morgan Stanley, maior corretora do mundo, para auxiliá-los com suas 
transações inclusive nas vendas a descoberto. 
 
A Igreja Anglicana e os Liberais Democratas também se revelaram estar lucrando com as 
ações dos fundos de hedge que usam vendas a descoberto. 
 
A Igreja atualmente está revendo a sua política de emprestar papéis estrangeiros, que ajudam 
as vendas a descoberto, embora defenda seu investimento no Man Group, dizendo que a 
Igreja não investe nos derivativos do administrador de fundos de hedge. 
 
Depois que os liberais democratas desferiram um ataque contra os conservadores, o principal 
partido de oposição do Reino Unido, alegando que eles não queriam uma proibição às vendas a 
descoberto por terem recebido doações de vários fundos de hedge, os conservadores só 
precisaram de algumas horas para trazer à tona o fato de que um dos maiores doadores dos 
liberais democratas é um gestor de fundo de hedge. O fundo de pensão dos membros do 
parlamento do Reino Unido, incluindo os liberais democratas,também investe em fundos de 
hedge. 
 



 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 out. 2008, Finanças, p. C11. 


