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Design & Inovação

Restaurante,
bar e ponto
turístico

● O investidor e empresário Lirio
Parisotto nasceu em Nova Bassa-
no, no interior do Rio Grande do
Sul, uma cidade de colonização
italiana. Ele é o primogênito de
dez irmãos em uma família de
agricultores. “Nunca passei fo-
me, mas não tinha energia elétri-
ca nem rádio”, diz.

Para conseguir estudar, Pari-
sotto foi para o seminário – mas
depois de alguns anos acabou
sendo mandado embora. “Eu era
anarquista e os padres achavam
que eu não tinha o perfil certo.
Então, acabei voltando para a
roça só para ter certeza de que
aquilo era um horror”, diz.

Parisotto manteve os estudos
fora do seminário e conseguiu
um emprego no Banco do Brasil
– a grande ambição da maioria
de seus colegas na época. Mas
acabou ficando apenas duas se-
manas no posto e decidiu estu-
dar medicina “porque queria ser
alguém”.

Ainda estudante, Parisotto fez
um pouco de tudo: ajudou conhe-
cidos a preencher declarações
de imposto de renda, foi vende-
dor de automóveis, montou a pri-
meira locadora de filmes do Rio
Grande do Sul e passou a vender
eletrodomésticos. Na década de
80, criou a Videolar, fabricante
de fitas de videocassete. Hoje, a
empresa fabrica de poliestireno
(resina plástica) e distribui CDs.

Em 2007, Parisotto deixou a
gestão da empresa para se dedi-
car ao fundo Geração L. Par, ad-
ministrado pela Geração Futuro.
Desde então, tem sido convidado
para explicar sua estratégia de
investimentos em palestras.

Assim como os hotéis de buti-
que, restaurantes e bares têm se
tornado destino turístico ao re-
dor do mundo por conta não ape-
nas de suas especialidades, mas
também de seus projetos arqui-
tetônicos. Dois espaços recente-
mente inaugurados, um na Sué-
cia e outro em Hong Kong, são
exemplos que prometem figurar
nos guias nos próximos anos pa-
ra além de suas criações gastro-
nômicas.

A empresa sueca de design
Stylt e seu diretor criativo Erik
Nissen Johansen têm, nas últi-

mas duas décadas, se tornado es-
pecialistas em desenvolver am-
bientes criativos para restauran-
tes e hotéis, com decoração qua-
se sempre inspirada em histó-
rias reais ou retiradas de livros
de escritores conhecidos, como
o clássico literário Crime e Casti-
go, de Dostoievski. Mas em
2010 o maior destaque do que já
se chama de “styltismo” tende a
ser o Extraordinaire Griffins’
Steakhouse, em Estocolmo.

A ideia foi tratar o espaço co-
mo a residência da fictícia famí-
lia Griffins, que dá nome ao res-
taurante. Assim, a decoração re-
mete a um antigo e acolhedor ca-
sarão americano, com muitos so-
fás de couro e abajures espalha-
dos pelos diferentes ambientes,
além de objetos que imitam re-
cordações que teriam sido trazi-
das de viagens.

Se o estilo americano é a mar-
ca do Extraordinaire Griffins’
Steakhouse, a cultura britânica é
a característica marcante do Taz-
mania Ballroom, misto de bar, sa-
lão de bilhar, clube privado e boa-
te inaugurado em Hong Kong. O
trabalho ficou a cargo de Tom

Dixon, proprietário do Design
Research Studio. Nascido na Tu-
nísia, ele é conhecido no mundo
todo por ter criado a cadeira “S”,
composta por fios trançados,
que se tornou ícone do design
mundial.

Os clientes entram no Tazma-

nia Ballroom por uma ampla es-
cadaria de bronze. No interior,
as paredes têm desenhos que imi-
tam imensos diamantes e o teto
é forrado por livros de um lado e
semelhante a uma caverna do ou-
tro. Além de bar e pista de dança,
o espaço tem, ainda, uma cabine

elevada para os DJ’s, uma área
para as mesas de bilhar e um ter-
raço externo. Objetos criados pe-
lo próprio Dixon, como mesas,
cadeiras e lustres, decoram os
ambientes, que unem alta tecno-
logia a uma atmosfera retrô. /

AIANA FREITAS

Quer apostar
com o
caçador de
dividendos?
Um dos maiores investidores da Bovespa,
Lirio Parisotto abre seu fundo para terceiros

Melina Costa

– Tem algum recado aí pra mim?,
Lirio Parisotto, criador do fundo
Geração L.Par, pergunta para
sua secretária.
– Nada, diz a secretária.
– Viu só? Eu disse que aqui é mui-
to tranquilo, diz Parisotto.

Ligado diretamente a um am-
biente nervoso como o da Bolsa
de Valores, Parisotto se esforça
para mostrar que consegue man-
ter um clima sereno na sede da
Geração L. Par, fundo que admi-
nistra R$ 2,6 bilhões.

O motivo da calmaria, segun-
do ele, é uma estratégia particu-
lar de investimentos que vem
sendo sofisticada há quase 40
anos e fez de seu fundo o maior
do País na categoria ações livre e
de Parisotto um dos principais
investidorespessoa física da BM&
FBovespa. Mais de R$ 2 bilhões
do patrimônio do Geração L.Par
são dele.

Ao longo dos últimos três
anos, Parisotto tem feito pales-
tras pelo País para explicar como
multiplicou seu patrimônio na
Bolsa. Agora, os investidores que
seguem suas dicas como manda-
mentos (veja quadro abaixo) po-
derão se beneficiar mais direta-
mente das suas estratégias. O L.
Par, em si, é fechado para os ren-
dimentos de Parisotto e seus
“confrades”, mas em meados
deste ano a administradora Gera-
ção Futuro decidiu vender no
mercado outros fundos (os cha-
mados FICs) que, por sua vez,
compram cotas do fundo de Pari-
sotto. Agora, qualquer um pode
entrar para o clube – desde que
tenha, no mínimo, R$ 500 mil.

Hoje, os FICs acumulam um
total de recursos de R$400 mi-
lhões. Um investidor, sozinho,
tem R$100 milhões. A lógica de
investimentos de Parisotto é pe-
culiar. Como regra geral, o Gera-
ção L. Par aposta em empresas
que pagam altos dividendos. Tra-
ta-se de uma estratégia conserva-
dora, conhecida nos Estados
Unidos como income stocks, ou
“ações de renda”. Em média, as
empresas na carteira de Parisot-
to distribuem entre 40% e 50%
do lucro para seus acionistas.

“Eu sou um caçador de divi-
dendos. O que me interessa é o
‘faz-me rir’. Então, não importa
se o mercado subir ou descer. Eu
invisto em empresas que terão
lucro”, diz. Em 2009, o Geração
L. Par recebeu quase R$ 100 mi-
lhões em dividendos.

No ano passado, foram cerca
de R$ 120 milhões. Neste ano, Pa-
risotto espera bater um recorde
e ficar perto dos R$ 200 milhões.
“As boas empresas são previsí-

veis”, explica. “Sou movido a di-
nheiro e não a cotação.”

Cerca de 90% do fundo está
concentrado em setores que Pa-
risotto considera sólidos, como
o bancário (que inclui empresas
como Redecard, BicBanco, Ban-
co do Brasil e Bradespar), o de
siderurgia e mineração (onde es-
tão Eternit e Usiminas) e o de
eletricidade (com Eletrobrás e
Eletropaulo).

Na crise, começou a comprar
ações de bancos e hoje tem uma
posição “pesada” no setor. “Te-
nho cerca de R$ 1 bilhão nesses
papéis. Antes da crise, eu não ti-
nha nada. Só vendi, com muita
dor no coração, o ABC. Não por-
que seja ruim, mas porque me
concentro em poucos.”

O investidor também tem
muito claro onde não colocar di-
nheiro. Fica de fora da sua cartei-
ra “tudo o que voa”. “Grandes
empresas que voavam não exis-
tem mais: Varig, Vasp... E quan-
do um avião cai, vira assunto de
primeira página no mundo to-
do.” O varejo, setor que é um dos
principais alvos de investidores
estrangeiros no Brasil, também
não o interessa. “Mesbla, Map-
pin, Casa do Rádio... As grandes
cadeias de lojas não existem
mais! O negócio de varejo, em si,
é bichado. É um setor sem prote-
ção. Se alguém achar um bom
ponto de venda e fizer publicida-
de, vira concorrente”, diz.

Parisotto abre espaço tam-
bém para negócios que conside-
ra oportunidades. Como a cons-
trutora e incorporadora Tecni-
sa, por exemplo: “Em algum mo-
mento, o Meyer (Meyer Joseph

Nigri, fundador da empresa) vai
ter de se associar a alguém. Além
de ser uma empresa boa, tem de
haver uma consolidação”, diz. E
a Grendene: “É uma empresa ex-
celente, com caixa monumental.
Eles acertam nos lançamentos e
têm um custo baixo com mate-
rial e mão de obra. O quilo do
PVC custa US$ 1,50. Quanto dis-
so vai numa sandália?”

Desempenho. Segundo um es-
tudo feito por meio de uma ferra-
menta de análise de fundos da
Economatica a pedido do Esta-
do, o Geração L. Par é o décimo
no ranking de rentabilidade en-
tre os maiores de sua categoria
no País, com uma taxa de 6,62%
desde o início do ano até o fim de
outubro (boa parte dos fundos
em questão está fechada para no-
vos investidores). No mesmo pe-
ríodo, a rentabilidade do Iboves-
pa foi metade disso. “Em 12

anos, nunca perdi para o Iboves-
pa”, diz Parisotto.

O investidor, porém, questio-
na o ranking. “Diferentemente
da maioria dos fundos, distribuí-
mos, trimestralmente, dividen-
dos aos cotistas. Esses valores
acabam não entrando na nossa
rentabilidade. Por isso, nossa po-
sição na lista fica prejudicada”,
explica. Independentemente da
posição, o fato é que os novos
investidores não vão aproveitar
a totalidade dos rendimentos do
L. Par, já que terão de pagar uma
taxa de administração entre
0,5% e 2% ao ano.

O professor de finanças Mar-
celo Moura, do Insper, analisou
os dados da Economatica e fez
uma ressalva: há uma grande os-
cilação dos papéis da carteira do
L. Par. “E nos últimos três anos,
o valor da cota do L. Par rendeu
cinco pontos porcentuais a mais
que o CDI, um investimento

com risco praticamente zero”,
diz. “Mas esse é o drama do mer-
cado de capitais em geral que
compete com uma taxa básica de
juros muito alta.”

Mico. Apesar de uma maioria
de acertos, a trajetória do fundo
não é livre de tropeços, como no
caso da companhia de energia
Celesc. “Esse é o único mico da
carteira”, diz. Parisotto já en-
trou com cinco processos con-
tra a gestão da empresa na Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM). “É um caso de abuso do
acionista controlador. Todos os
diretores são indicados pelo go-
verno.” O ativismo de Parisotto
não se restringe às brigas nas reu-
niões de conselho da Celesc.

Ele também acompanha para-
noicamente o desempenho de
cada um de seus investimentos.
Afinal, a maior parte do dinheiro
é dele mesmo.

LIRIO PARISOTTO
CRIADOR DO
FUNDO GERAÇÃO L. PAR
“Não perca tempo com IPO
(oferta pública inicial de ações,
em inglês), você paga a conta
literalmente.”

“Nunca compre coisa
que voa nem que fabrica
objeto voador.”

“Comércio varejista idem.”

“Fique longe de empresas com
sede em países exóticos.”

“Aposte num azarão só para
ter motivo de se desafiar e
divirta-se.”

“Tenha coragem e personalidade
de enfrentar a maré contrária.
Controle o medo na queda e a
ganância na alta.”

A história do
seminarista que
virou bilionário

JONNE RORIZ/AE
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TAZMANIA BALLROOM

● Mandamentos

ERIK NISSEN JOHANSEN

Inspiração. Casa americana é base do Griffins’ Steakhouse (E); cultura britânica é a característica do Tazmania Ballroom

Estratégia. Parisotto na BM&FBovespa: “As boas empresas são previsíveis. Sou movido a dinheiro e não a cotação”

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 nov. 2010, Negócios, p. N6.




