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Lentamente, a análise de ações na América Latina começa a se
profissionalizar Eduardo Thomson, e Dubes Sonego, São Paulo

C ristina Acle inclina
a cabeça, esfrega os
olhos e respira fundo.
"Às vezes é desespera-

dor", diz. "Estou há dois anos
neste cargo e já se foram dois
analistas jovens, um deles
recém-saído da universidade.
Duraram pouco mais de um
ano. Eles chegam com a idéia
de que estão na universidade,
de que a análise de ações é
para aprender, um passo para
outros cargos, e se vão. E eu
volto a ter que treinar outro
analista."

Cristina, diretora de análi-
se de ações da CorpResearch,
parte do grupo financeiro chi-
leno Corpgroup, sabe que ela
é uma exceção na indústria.
Há 15 anos se dedica à mesma
coisa: análise de ações para
distintas corretoras de bolsas
locais. "Casos como o meu
são dez em todo o país, se
chegar a tanto."

Os analistas das corretoras
de bolsa, que no jargão são
conhecidos como sell side (já
que se encarregam de vender
idéias de investimento), en-
viam todos os dias centenas
de milhares de relatórios
a seus clientes, sejam eles
do buy side (investidores
institucionais, como fundos
de pensões e companhias
de seguros) ou investidores
individuais. Algumas destas
recomendações de comprar,
vender ou manter, originadas
de analistas bem conhecidos
no mundo financeiro e de

especialistas nas áreas ou
empresas que cobrem, são
esperadas com ansiedade
equivalente a de crianças
antes do lançamento de um
livro de Harry Potter.

De fato, nos mercados
financeiros desenvolvidos co-
mo Estados Unidos e Europa,
é freqüente ver analistas sell

side com décadas de experi-
ência e que são reconhecidos
por saber das empresas e
setores que cobrem até pelo
avesso. Na América Latina,
contudo, a situação é muito
diferente. Basta ir a qualquer
seminário sobre temas finan-
ceiros em qualquer cidade
importante da região: se no

coffee break ver alguém com
rosto de bebê, barba nova
e espinhas, é provável que
seja um analista, júnior de
ações. Se aparentar mais de
30 anos, é provável que seja
um analista sênior. Se tiver
mais de 35 ou cerca de 40, o
mais provável é que trabalhe
em outra seção do banco de



investimento, como trader ou
portfolio manager, ou direta-
mente em outro setor. "Fui
trabalhar expressamente com a
intenção de aprender, por uns
dois anos, ganhar experiência
e migrar", diz um ex-analista
de ações chileno, que prefere
não divulgar o nome, pois
acaba de assumir um cargo
de importância justamente em
uma empresa na qual atuava
como analista.

UM GASTO A MAIS
Mas isto decorre de óbvias
falhas, como muitos na in-
dústria acusam. Por ser vista
como uma plataforma de
aprendizagem, e por entregar
relatórios gratuitamente aos
clientes das corretoras, os
bancos de investimento da
região consideram a análise
de ações um gasto. E, como
departamento, não recebe
recursos suficientes para
reter talentos. Isto faz com
que uma pessoa que já pas-
sou dois anos cobrindo uma
empresa e está conseguindo
captar a atenção de fund ma-
nagers emigre facilmente. A
qualidade do research, natu-
ralmente, sofre.

Francisco Suarez, diretor
de análise da corretora mexi-
cana Actinver, com dez anos
de experiência como analista
em diversas corretoras, não
concorda completamente com
essa visão do setor. "É lógico
que os quadros de análises es-
tejam se enchendo de sangue
novo", diz.

De todo modo, em alguns
países, a análise de ações é
incipiente. Edgar Jiménez,
analista da corretora colom-
biana Interbolsa, relata que
na Colômbia, há cinco anos,
com o aumento no volume de
transações de renda variável
na bolsa local, começaram a
surgir análises de qualidade.
Mas que em muitas institui-
ções de investimento, com a

exceção das grandes como a
mesma Interbolsa ou o Ban-
colombia, o departamento de
análise de ações consiste em
uma só pessoa. "Em outra
corretora que trabalhei, às
vezes um cliente me ligava
e perguntava sobre o setor
financeiro e os bancos. Então
eu tinha que saber tudo sobre
colocações, carteiras vencidas
etc. Logo após me ligava al-
guém querendo saber sobre a
Ecopetrol, e tinha que saber
sobre commodities, poços
petrolíferos, reservas."

No Brasil, no entanto, com
o crescimento vertiginoso da
bolsa em 2006 e 2007, houve
uma corrida para capacitar e
certificar analistas - o País
é o único da América Latina
que exige uma certificação
para poder escrever e assinar
recomendações de compra ou

sendo feitas melhores análises
de ações, em particular no
Chile e no Brasil, mas que
há algumas deficiências no
setor. "A análise de ações
se concentra entre as ações
mais líquidas. Se alguém
está considerando comprar
uma ação que não compõe
o índice principal, é preciso
contar, então, com uma análise
própria." Olea também acusa
algo no comportamento de
manada dos analistas. São
muito poucos os casos nos
quais um analista se atreve a
'vender' se o resto do mercado
diz 'comprar'.

Cristina, da CorpResear-
ch, concorda. "É uma prática
que não gosto e que quero
desestimular, mas sei que os
analistas de distintas correto-
ras se ligam e se perguntam:
'qual preço alvo tem para tal

Para Jorge Astaburuaga,
que dirige a mesa de renda
variável para a corretora
chilena LarrainVial, que co-
meçou como analista de ações
de companhias de energia
elétrica na mesma corretora,
uma prova de que a tendência
estaria mudando na América
Latina é que o diretor do
departamento de análise da
companhia, Leonardo Suarez,
é sócio da empresa. "E acho
que é questão de tempo para
que outros analistas de carrei-
ra também sejam nomeados
sócios", diz.

Toda esta mudança virá do
aprofundamento dos merca-
dos de capitais da região. "À
medida que isso acontecer",
afirma Wagner Salaverry,
sócio-diretor da corretora
brasileira Geração Futuro, "o
trabalho do analista passará

SEM BONS RELATÓRIOS, É IMPOSSÍVEL ATRAIR
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS

venda de ações. Sendo assim,
conta com 1.117 analistas
certificados, segundo dados
da Comissão de Valores Mo-
biliários, como explica Osmar
Camilo, analista da corretora
paulista Socopa. "Planos de
fazer carreira como analista
no Brasil ainda são pouco fre-
qüentes", acrescenta. Quando
analisados os últimos ganha-
dores do ranking de analistas
de ações latino-americanas da
revista especializada Institu-
tional Investor, o analista mais
velho tem 36 anos.

Alejandro Olea, que ad-
ministra em Nova York um
fundo de investimento de
ações latino-americanas de
baixa capitalização para a
empresa chilena Moneda
Asset Management, diz que
cada vez mais na região estão

ação?' Eles se preocupam em
estar muito longe do preço-
alvo da concorrência."

SALÁRIO EM ALTA
A solução a grande parte de
todos esses temas passa por
melhores salários e recursos.
Justamente no Brasil, onde
se estaria fazendo a melhor
análise de ações na região,
os salários para analistas têm
subido muitíssimo.

Rafael Gregori, que tra-
balha no escritório em São
Paulo da empresa headhunter
Michael Page, diz que um
analista em uma corretora
grande pode ganhar em média
US$ 7 mil por mês, enquanto
para um analista sênior este
valor sobe para US$ 9,5 mil,
isto tudo sem incluir bonifi-
cações.

de um serviço de simples
valor agregado à atividade
de corretagem para algo que
diferencia as instituições umas
das outras".

Astaburuaga concorda. "Se
quer atrair os grandes clien-
tes institucionais, um fundo
de investimento grande dos
Estados Unidos ou Europa,
é preciso ter uma boa aná-
lise. É preciso ter opinião."
Assim, da próxima vez que
receber uma recomendação
de investimento de uma cor-
retora, antes de ligar para seu
trader e ordenar uma compra
ou venda, pegue o telefone,
chame o analista que assina
sua análise e lhe pergunte
quantos anos tem. •

Com Lisia González,
Cidade do México
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