
Uma gestão ativa e comprometida dos investimentos é, sem dúvida, algo valorizado em qualquer 
tempo. Mas é nas horas mais difíceis que ela se mostra fundamental. Em 2010, por exemplo, quem 
se deixou levar apenas pelo comportamento do Índice Bovespa (Ibovespa) ficou de fora de extraor
dinárias oportunidades. O indicador passou por muitos solavancos e fechou o período com uma alta 
tímida, de 1%, represado, entre outros fatores, pelos estragos causados pelas incertezas em torno da 
capitalização da Petrobras, que tem enorme peso na carteira. Um dueto afinado entre boas escolhas 
de ativos e hora certa de comprar e vender, no entanto, fez toda a diferença. O Índice de consumo da 
BM&FBovespa, por exemplo, subiu 25,5%, com algumas ações de empresas médias, como as ordiná
rias (com direito a voto) da Cia Hering, alcançando altas bem superiores, de 183% no período. 

No início de 2011, gestores e analistas já previam que a expectativa para o ano era de "mais do 
mesmo". O que muitos deles não esperavam é que o cenário se mostraria ainda mais complica
do, com as preocupações com inflação e juros ganhando cada vez mais corpo, em meio a um ce
nário internacional também cravado de incertezas. "Difícil", "confuso", "incerto" e "volátil" fo
ram algumas das palavras mais ouvidas pela Valorlnveste nas conversas com os gestores sobre o 
cenário deste ano. Muitos deles, no entanto, adicionaram a essas previsões outros termos como 
"instigante", "oportuno" e "desafiador". 

Confirmando as projeções, o Ibovespa vem flutuando bastante em 2011. A queda acumulada no 
ano, até o dia 29 de março, era de 2,72%. Alguns papéis sofrem bastante, como as ações ordinárias 
da Cyrela Brazil Realty, em queda de 31,4% até o dia 29 de março. Outras companhias, contudo, 
apresentam excelente desempenho, como as ONs da Usiminas, em alta de 37,4% em igual intervalo. 

Os ativos, tanto na renda fixa quanto na renda variável, reagem a cada pronunciamento do 
Banco Central e a cada indicador macroeconômico, mas sem apresentar uma tendência defini
da. É consenso, porém, que, mesmo errática, a bolsa outra vez traz boas oportunidades. 

Nesse cenário, os investidores que simplesmente não dispõem de tempo para parar e avaliar 
mais profundamente papéis e estratégias têm na figura do gestor uma espécie de fiel depositário de 
seus recursos. Nas próximas páginas você conhecerá aqueles que a agência de classificação de risco 
Standard & Poor's (S&P) apontou como vencedores do Prêmio Top Gestão, concedido anualmente 
aos melhores gestores do país. E conhecerá ainda suas estratégias e avaliações para o mercado nos 
próximos meses. O tema se completa com o Star Ranking - também elaborado pela S&P com exclu
sividade para a Valorlnveste -, com os melhores fundos de investimento do mercado e os cenários dos 
gestores estrelados para cada categoria de investimento: renda fixa, ações e alocação mista. -» 



São 125 pessoas e mais contratações 
estão por vir na Bradesco Asset Ma
nagement, a Bram, gestora de recur
sos do gigante banco de varejo. Além 
de continuar crescendo internamen
te, a captação de clientes internacio
nais ganha contornos cada vez mais 
nítidos nos planos da asset. "Atraí
mos volumes importantes no Japão 
e no Chile, mas queremos mais da 
Ásia, da América Latina, da Europa, 
dos Estados Unidos e do Canadá", 
diz Denise Pavarina, diretora-supe-
rintendente da Bram. 

De olho no excelente momento 
pelo qual passam as economias em 
desenvolvimento, ela diz que a 
Bram desenvolve fundos que vão 
investir em ativos de países da 
América Latina, voltados tanto 
para brasileiros quanto para es
trangeiros, e que devem vir a mer
cado ainda em 2011. "Temos mais 
do que obrigação de aproveitar 
essa onda chamada Brasil", pontua 
Denise, ao lembrar que na tarefa 
de internacionalização tem como 
braço direito Joaquim Levy, ex-se
cretário do Tesouro Nacional e atu
al estrategista da gestora. 

0 que dá à executiva a certeza 
do êxito são as linhas mestras segui
das na administração de recursos. 
"Somos muito fundamentalistas na 
renda variável e na renda fixa, te
mos uma boa equipe técnica e um 
histórico de consistência de resulta
dos que fazem toda a diferença", 
sentencia a executiva à frente da 
terceira maior gestora de recursos 
do Brasil, com um total de R$ 200,3 
bilhões sob gestão, divididos entre 
a renda fixa (R$ 161 bilhões), multi-
mercados (R$ 19,8 bilhões) e renda 
variável (R$ 19,5 bilhões). 

A gestão de renda variável cor
re sob responsabilidade de Hercu
lano Alves, português há 42 anos 
no Brasil e há 13 no Bradesco. Al
ves começou a carreira como ana
lista do Unibanco, onde ficou en
tre 1985 e 1995, além de outros 
três no ABN Amro. 

Ele reconhece que 2010 foi um 
ano bastante complexo, com o fan
tasma da capitalização da Petro-
bras assombrando a bolsa de valo
res. Mas ressalta que o segredo foi 
o momento certo da escolha dos 
ativos. Segundo Alves, as apostas 
em Vale, concessões rodoviárias e 
construção civil beneficiaram fun
dos de ações e de multimercados, 
enquanto posições abaixo da mé
dia do mercado em petróleo e side
rurgia contiveram as perdas. 

Questionada sobre a concor
rência, Denise não desconversa. 
Reconhece que o cliente típico da 
Bram é o do Bradesco, um banco 
de varejo por excelência. "Não te
mos estresse com relação às gesto
ras independentes, pois é fato que 
elas atendem a uma camada de in
vestidores que têm um apetite 

maior por risco", avalia. "Não é 
sempre que vamos chegar nesse 
mercado, afinal a Bram escolhe até 
aonde ir quando se trata de tomar 
risco", emenda. 

Clareza e tranquilidade pontu
am toda a conversa. Formada em 
economia e direito, Denise ingres
sou no Bradesco no início da déca
da de 1980, como analista júnior 
do banco de investimento da casa. 
"Lembro que a minha sensação 
era: é isso que vou fazer e ainda ga
nhar dinheiro? Amei." Há pouco 
mais de um ano, assumiu a área de 
gestão de recursos. 

A Bram foi consolidada em 
2001, a partir da estrutura do que 
era a Bradesco Templeton - uma 
parceria entre o Bradesco e a ame
ricana Franklin Templeton desfei
ta em 2007 - e dos braços de ges
tão de instituições compradas 
pelo Bradesco, como BCN Allians-
ce, BBVA, além das assets do J.P. 
Morgan e Deutsche. É essa mistu
ra que dá estofo a uma gestora 
muito brasileira, mas que busca 
alçar voos ainda mais altos, em 
outras terras. 



"Aquela história de que banco gran
de não faz fundo sofisticado não é 
mais verdade", vai avisando Paulo 
Corchaki, executivo que está à fren
te da Itaú Asset Management, a se
gunda maior do país, segundo o 
ranking da associação do setor. Mas 
é possível ser também um especia
lista quando se lida com mais de 
R$ 200 bilhões em recursos sob ges
tão em fundos de investimento dos 
mais diferentes tamanhos e perfis? 
"Sim, quando se conta com uma ri
gorosa análise fundamentalista, acu
rada escolha de papéis, disciplina e 
toda uma estrutura por trás", diz 
Corchaki, que assumiu a área de in
vestimentos que resultou da colossal 
fusão com o Unibanco. 

Um pouco antes da união com o 
ex-concorrente, no entanto, os ventos 
da mudança já sopravam na área de 
gestão de recursos do Itaú. Em 2008, 
uma consultoria foi contratada para 
reformular a área e posicioná-la para 
o futuro, conta Corchaki. "A nova es
trutura foi concebida antes, mas a fu
são acabou a ajudando", diz. "A ex-
pertise maior do Unibanco na área de 
renda fixa casou com a do Itaú em 
renda variável", complementa. 

Depois de dois anos, o processo 
de união das gestoras está nos ajustes 
finais. Duas equipes com culturas di
ferentes, mas complementares, mo
dulam sintomas. Tudo no esforço de 
provar que os gigantes também são 
ágeis e, por que não, sofisticados. 

A gestora foi dividida em três 
grandes blocos de negócios, movi
mento fundamental, avalia Cor
chaki, no processo de atingir novos 
alvos. Assim, há um segmento de 
fundos indexados a diferentes índi
ces que está sob o comando de Ta-

tiana Grecco e que reúne cerca de 
R$ 30 bilhões. Outro de fundos tra
dicionais, formados por carteiras 
de ações e de renda fixa de perfil 
mais conservador, voltadas para to
dos os tipos de clientes, do varejo a 
fundos de pensão. Aqui está o gros
so do total sob gestão do Itaú. São 
R$ 170 bilhões - a maior parte disso, 
R$ 157 bilhões, na renda fixa. Na 
mira, concorrentes do porte do 
Banco do Brasil e do Bradesco. 

Mas o terceiro segmento, o de 
fundos mais agressivos que buscam 
gerar valor muito acima do mercado, 
é, sem dúvida, a principal arma na 
briga por essa diferenciação. 0 setor 
que engloba os chamados "hedge 
funds" é subdividido em duas áreas, 
uma de ações diferenciadas, liderada 
por Guilherme Rebouças. E outra de 
multimercados com renda fixa, com 
Marcelo Siniscalchi no comando. Jun
tos, os gestores têm R$ 7 bilhões em 
recursos e buscam responder ao que 
Rebouças chama de "maior comple
xidade da atividade de gestão". 

Tendo como ponto de partida 
um conjunto de análises feitas por 

uma equipe exclusivamente dedica
da a sua área, Rebouças lembra que, 
em 2010, a escolha de companhias 
com modelos de negócios conside
rados potentes - algumas delas mui
to baratas porque vendidas na bacia 
das almas por estrangeiros - fez toda 
a diferença. Assim, as carteiras dos 
fundos foram recheadas de papéis 
de empresas como Hering, Iochpe-
Maxion, Tegma, Anhanguera, Dro-
gasil, Hypermarcas e PDG. "O nosso 
grande acerto foi privilegiar ações 
da economia doméstica, principal
mente de empresas médias, discipli
nadas e com projetos bastante rentá
veis", diz Rebouças, cujo foco em 
2011 continua sendo as ações de em
presas com perfil semelhante. "A 
gente brinca por aqui que um gestor 
não pode ter medo de altura, já que 
achamos que esses papéis continu
am ancorados em excelentes pers
pectivas", complementa. 

Em meio às mudanças, Corchaki 
assegura que o banco está prepara
do para uma boa briga. "Havia certo 
glamour em ser uma asset indepen
dente, mas isso ficou para trás." 



No meio da tarde de uma quarta-fei
ra, um dos amplos andares de um 
prédio na avenida Faria Lima, o co
ração financeiro de São Paulo, tem 
intensa movimentação. Executivos, 
muitos deles orientais, percorrem os 
corredores ou, sentados, aguardam 
pelo compromisso marcado, em um 
entra e sai incomum. A cena, que su
gere à repórter que algo de especial 
está em andamento, é vista pelos 
executivos como parte da rotina do 
nono andar do edifício, espaço de 
reuniões do BTG Pactual. 

No décimo andar, fica a equipe 
de renda fixa da gestora do banco, a 
BTG Pactual Asset Management. 
Prova da pujança do negócio é que o 
espaço não comporta mais todo 
mundo e uma mudança, para um 
prédio ainda em construção na pró
pria Faria Lima, está sendo arquite
tada para breve. 

Na gestora, são 76 profissio
nais. Parte desse time - toda a área 
de renda variável - fica no Rio. To
dos sob o comando de James Oli
veira, ex-tesoureiro do próprio 
Pactuai, banco que começou suas 
operações como corretora de valo
res, em 1983, no Rio. 

Tudo inspira um ar mais discre
to. E como manda o que é conhecido 
como "chinese wall" - a segregação 
da administração de recursos das de
mais atividades de uma instituição fi
nanceira -, enquanto a principal es
trela da casa, o executivo André 
Esteves, tem estado constantemente 
sob os holofotes, a tônica na gestora 
parece ser outra. 

A preocupação com a preserva
ção do capital dos investidores está 
no DNA da gestão de recursos do 
BTG desde os tempos em que era 

apenas Pactuai e isso, diz João Scan
diuzzi, corresponsável pela gestão 
de recursos, não mudou. "O nosso 
cliente pode esperar consistência de 
resultados", diz ele, que está no gru
po Pactuai desde 1996. 

Na renda fixa, essa característi
ca foi mantida no ano passado por 
meio de uma aposta aparentemen
te simples. Na visão da equipe, o 
mercado exagerava ao esperar um 
aperto monetário mais forte: as al
tas viriam, mas seriam mais con
centradas. Dito e feito. Em agosto, 
diante de um Copom imóvel, a 
equipe se voltou para as NTNs-série 
B - títulos públicos indexados à in
flação. Debêntures emitidas por 
grandes empresas e títulos de ban
cos de primeira linha também for
taleceram os ganhos na renda fixa. 

O que hoje é o BTG Pactual co
meçou com a criação do banco 
Pactuai, no início da década de 80. 
Mas muita gente não sabe que a 
atividade de gestão de recursos é 
mais antiga do que o banco de in
vestimento. Ela foi criada dois 
anos antes, em 1984. E até sua 
transformação em BTG Pactual As
set Management, em 2009, quan
do foi comprada do UBS Pactual, 
passaram-se 25 anos. 

Em fevereiro, o total de ativos 
sob administração era de R$ 93,2 bi

lhões, dos quais R$ 65,9 bilhões sob 
gestão, distribuídos em fundos que 
podem ter aplicação mínima de R$ 3 
mil - como é o caso do Yield DI FI Re
ferenciado Crédito Privado e do Mas
ter Cash FI Referenciado DI. Em sua 
maioria, recebem aplicação mínima 
inicial de R$50 mil. 

Na última mudança, a asset aca
bou com a tradicional separação de 
funções entre renda fixa e variável 
na administração de fundos. Em 
nome de uma maior especializa
ção, a equipe conta com um gestor 
que olha somente para juros, outro 
para câmbio, um terceiro para cré
dito privado e um último para 
ações. O objetivo é ter uma visão 
acurada sobre que posição tomar 
nesses mercados, calibrando o ta
manho do risco que cada carteira 
pode correr. Isso, segundo Scan
diuzzi, é outro diferencial, já que 
abre espaço para uma maior con
sistência - olha a palavra mais uma 
vez aí - de opiniões e resultados. 

O estrategista, uma figura que 
ainda começa a aparecer com mais 
assiduidade no mundo da gestão de 
recursos, funciona como um interlo
cutor entre a área de análise e a de 
gestão. Oliveira dá a palavra final em 
termos de alocação. "Aqui, não te
mos o que é conhecido como 'one-
man show'", conclui Scandiuzzi. 



O segredo de uma boa gestão? 
"Uma análise bem feita e criteriosa 
dos ativos aliada ao acompanha
mento de perto da atividade econô
mica", diz Sandra Petrovsky, sobre
nome russo da superintendente de 
investimentos da Votorantim Asset 
Management (VAM). Em outras pa
lavras, diz ela, uma total sinergia 
entre as equipes de economia e de 
gestão, que funcionaria como o ci
mento que vem pavimentando os 
dez anos de existência da gestora 
do grupo Votorantim. 

Após atravessar a salvo um 
ano de grande volatilidade para o 
mercado de juro futuro, Sandra e 
os quatro gestores que atuam di
retamente com a renda fixa espe
ram mais do mesmo em 2011: as 
preocupações com a inflação vol
tam a trazer dúvidas ao ciclo de 
juros. Assim, as apostas se con
centram novamente em títulos pú
blicos indexados à inflação mais 
curtos (as NTN-Bs). 

Economista e analista contábil, 
Sandra deixou o ABN Amro há qua
tro anos, convidada a estruturar a 
área de renda variável da VAM, que 
até então não contava com um time 
de análise fundamentalista. No fim 
de 2008, acabou assumindo tam
bém as áreas de renda fixa e de mul-
timercados da gestora, pondo um 
ponto final na clara divisão que 
existia entre os segmentos. 

A VAM está sob o guarda-chuva 
da Votorantim Wealth Manage
ment, área criada há cerca de um 

ano para consolidar toda a ativida
de de "buy-side" do grupo (gestora 
de recursos, private bank e investi
mentos alternativos). A mudança 
foi comandada por Robert van Dijk. 

"Criamos uma identidade que 
não tínhamos para toda a área com 
o objetivo de ganhar ainda mais 
foco e eficiência", diz Van Dijk. Se
gundo ele, mais do que ter consis
tência na performance, a filosofia 
da gestora se ancora na relação ade
quada entre risco e retorno das car
teiras, de forma a não subutilizar os 
mandatos dos quais dispõe. "Busca
mos não expor o investidor a um 
risco maior ou mesmo menor do 
que foi demandado em contrato." 

Formado em administração de 
empresas pela Fundação Getulio 
Vargas, Van Dijk tem 33 anos de 
mercado financeiro e, ao contar sua 
história, mostra uma memória pro
digiosa. Começou como analista de 
investimento da então recém-for-
mada área de ações da Schahin 
Cury Corretora de Valores em "2 de 
abril de 1978". "Criamos os primei
ros modelos de precificação de 
ações e fizemos a primeira opera
ção com opções - de Petrobras - na 
bolsa no começo da década de 80." 

Com a volta da preocupação com a inflação, apostas da 
renda fixa se concentram em títulos atrelados ao índice 

Deixou a Schahin Cury 20 anos 
depois, "em 6 de fevereiro de 
1998". Em apenas três dias, assu
miu a chefia da Bradesco Temple-
ton - uma parceria na área de ges
tão de recursos entre o Bradesco e 
a americana Franklin Templeton 
focada em produtos diferencia
dos, de governança corporativa. 
Com o surgimento da Bradesco 
Asset Management em 2001, assu
miu as duas presidências até 2007, 
quando a parceria com a Temple
ton foi desfeita. Deixou o banco 
em 2009 e "em 8 de fevereiro de 
2010" ingressou no Votorantim, 
como diretor-geral de toda a área 
de Wealth Management. 

Acostumado, portanto, ao 
grandioso, Van Dijk não se intimi
da ao assumir o comando da nona 
maior asset no ranking de gestão 
da Anbima, com R$ 30,3 bilhões 
de recursos apenas em fundos. De 
olho nos principais concorrentes -
BTG Pactual e Safra -, ele diz que o 
futuro depende diretamente de 
uma gestão ativa calcada em pro
cessos. "Com os juros mais baixos, 
vamos ter de agregar muito mais 
valor a uma gestão que hoje é mais 
ou menos simplificada e concen
trada em ativos brasileiros", diz. 
Encerra a entrevista com um aviso: 
"Podem apostar que nossas metas 
são ambiciosas". 



A Lagoa Rodrigo de Freitas e o cal-
çadão da praia estão quase equidis
tantes do escritório da BNY Mellon 
Arx, instalado na ala comercial de 
um shopping do Leblon. O bairro 
mais badalado do Rio de Janeiro se 
tornou também, ao longo da última 
década, um polo financeiro, no 
qual reinam gestores independen
tes de recursos. Entre eles estava a 
Arx, da qual José Alberto Tovar foi 
um dos fundadores, em 2001, e de
pois foi incorporada pela BNY 
Mellon, no fim de 2007. Com mão 
firme, Tovar comanda hoje toda a 
gestão da BNY Mellon Arx, na qual 
a área de renda variável é liderada 
por Bruno Garcia, que também es
tava na Arx desde o começo; e Ro
gério Poppe, na Mellon há seis anos. 
Além disso, há seis analistas e mais 
toda a estrutura de pesquisa macro
econômica à disposição. 

Estar no Leblon e integrar um 
grupo estrangeiro facilitam na hora 
de entrar na rota dos visitantes de 
fora, com os quais eles procuram 
trocar ideias. Mas, para Tovar, co
nhecer profundamente o mercado e 
ter uma experiência sólida são gran

des diferenciais hoje. "Com o au
mento de empresas na bolsa, a ges
tão ativa e a seleção bem feita de um 
papel e de uma estratégia ganharam 
um valor ainda maior do que tinham 
há cinco ou dez anos", comenta. 
"Uma equipe experiente, que co
nhece o mercado e atua junto há 
bastante tempo é algo importante", 
completa ele, que antes havia passa
do 17 anos no J.P. Morgan. 

Para aplicar isso na rotina diária, 
que começa com uma reunião geral, 
às 8h30, antes da abertura dos mer
cados, Garcia e Poppe se concen
tram nos fundamentos, mas também 
é preciso levar em conta o "timing". 
No ano passado, foram felizes tanto 
nas escolhas quanto nos momentos 
de entrar e sair de cena. "Focamos 
em setores ligados à economia do
méstica, em papéis como Hering, 
OHL e Totvs, que foram muito bem", 
lembra Garcia. "Em outubro, come
çamos a achar que os múltiplos já es-

0 vento ainda parece estar contra 
no mercado de ações, embora os 
preços já comecem a ficar atrativos 

tavam altos, então vendemos papéis 
atrelados ao consumo doméstico e 
migramos para Vale e alguma coisa 
de bancos e siderurgia." 

As estratégias ajudaram o BNY 
Mellon Arx FIA a fechar 2010 com 
ganhos de quase 17%. Além deste, há 
um fundo mais focado em empresas 
que sejam boas pagadoras de divi
dendos ou geradoras de caixa e um 
outro mais focado no longo prazo 
com carência de 90 dias para resga
te. A aplicação mínima nos fundos 
fica, em geral, nos R$ 20 mil. 

Este ano, destaca Poppe, come
çou bem mais desafiador para a ges
tão, com questões externas e macro
econômicas afetando inúmeros 
setores. "Com isso, vincos algumas 
relações preço/lucro ficando bem 
mais baixas. Não chega a estar muito 
barato, mas voltou a ter descontos", 
disse Garcia à Valorlnveste em meados 
de março. Apesar disso, ele lembra 
outro elemento estratégico, que é a 
hora certa de se posicionar. "Embo
ra já comece a ficar barato, ainda 
não vemos fatores que possam ace
lerar uma recuperação. O vento ain
da parece estar contra", concluiu. 



vemos são os macroeconomistas e 
analistas criticando a leniência do 
BC, mas, na prática, o mercado não 
vem estressando", avalia Finger. 
Para o CS, no fim de março, a avalia
ção ainda era de que o Copom deve
ria promover mais duas altas de 
meio ponto percentual na Selic. 

O debate sobre a política mone
tária, medidas macroprudenciais e 
inflação é um dos mais animados no 
mercado e em qualquer equipe de 
renda fixa que se preze. "A verdade é 
que o Brasil passou por mudanças 
importantes, como o aumento do 
crédito, da renda, por exemplo, e 
isso interfere na dinâmica de cresci
mento da economia", analisa Baltar. 
Isso tudo, segue ele, apresenta um 
momento de aprendizado. "Estamos 
vivendo um admirável mundo novo. 
Quais serão as respostas da econo
mia e da inflação às medidas adota
das? Vamos observar essa dinâmica." 

O tom analítico não é ocasional. 
A gestão com base em fundamentos 
é uma das marcas da casa e não por 
acaso a dupla gestora é egressa da 
equipe de macroeconomia do ban
co. A tomada de decisão por consen
so é outro mantra: se um dos dois 
não está convencido, não sai opera-

ção. A aplicação mínima em fundos 
como o DI fica em R$ 5 mil, mas sobe 
para R$ 50 mil nos de maior risco. 

E há ainda a obsessão por consis
tência em prazos muito longos. Não 
chega a surpreender que essa seja 
uma das características destacadas ao 
falar do espírito da gestora. A CSAM é 
uma daquelas poucas instituições que 
sobreviveram intactas naquele cader-
ninho de contatos de papel de quase 
dez anos atrás. O número de telefone, 
o endereço e o comandante da gesto
ra, Mauro Bergstein, ainda são exata
mente os mesmos. Finger está no CS 
há 14 anos e Baltar, há sete. O time se 
completa com Laurence Mello, gestor 
da equipe responsável pela análise de 
ativos de crédito privado. 

Quem vê o típico estilo carioca 
de Bergstein mal acredita que ele 
está em São Paulo desde 1991, des
de os tempos do Garantia (depois 
incorporado pelo CS). E na gestora 
desde 1998, quando ela foi criada 
de maneira independente. Mas a 
cada vez mais robusta economia 
doméstica que tanto tem gerado re
torno para as carteiras que adminis
tra gerou ao menos um prejuízo: o 
fim das idas à praia no fim de sema
na. O trânsito ficou inviável. 

Na chuvosa terça-feira de Carnaval, 
Gustavo Baltar deixou por algumas 
horas a troca de fraldas da filha recém-
nascida em direção ao décimo-tercei-
ro andar do prédio que abriga a Credit 
Suisse Asset Management (CSAM), na 
avenida Faria Lima. Seu telefone acu
sara, minutos antes, a mensagem de 
seu parceiro na gestão de renda fixa, 
Natan Finger: era hora de zerar uma 
operação relacionada ao mercado de 
petróleo. A vida conectada, que facili
ta a parceria diária da dupla, também 
tem seu preço. "O dia não acaba",, 
brinca Finger. Principalmente em 
tempos de cenários mais nebulosos. 
"No ano passado, se você observar a 
trajetória de alguns ativos, percebe 
que eles terminaram no mesmo pon
to onde começaram, mas no meio do 
caminho oscilaram bastante." 

E a cena não parece estar muito 
diferente em 2011, com novos ingre
dientes adicionados à receita de vo
latilidade, não só lá fora, mas tam
bém na economia doméstica, com a 
relação entre um novo Banco Cen
tral (BC) e os agentes do mercado 
ainda ganhando contornos. "O que 



Tomar decisões a oito mãos, e sem 
voto de minerva, exige consenso. 
Isso vale para escolher as ações das 
empresas que integram a carteira do 
fundo, mas eventualmente para ou
tras questões mais prosaicas, como 
a definição de quem iria representar 
o time na capa desta edição, na qual, 
por questões práticas, não poderiam 
estar os quatro gestores. Acostuma
dos à rotina de acordos, João Braga, 
Pedro Sales, Iram Siqueira e Maurí
cio Felício hesitaram um pouco, mas 
em alguns minutos, escolheram este 
último - e mais velho - para a tarefa. 
A equipe de gestores do Credit Suis-
se Hedging-Griffo (CSHG) começou 
na casa liderada por Luis Stuhlber-
ger há cerca de seis anos, como ana
listas de renda variável. Com a par
ceria bem-sucedida, evoluíram para 
o comando da gestão dos fundos de 
ações, o que inclui uma carteira de 
dividendos que procura empresas 
"defensivas, resilientes e previsí
veis", um fundo que busca superar 
o Ibovespa com estratégia mais ativa 
do que a média (o Strategy) e o re-
cém-criado Unique, que segue as 
convicções dos gestores, com um 
mandato um pouco mais livre e pre
tensões de se tornar a principal refe
rência do grupo. 

A filosofia básica da CSHG, no 
entanto, está presente em todos. A 
preocupação com a governança e a 
postura ativista, "mas construtiva", 
conta, por exemplo, com o apoio de 
uma advogada societária e outra tri-
butarista, funcionárias da própria 
gestora. O apreço pela análise dos 
fundamentos, pela própria origem 
dos quatro, é uma marca. Mas é o ní
vel de detalhe a que chega a investi
gação que revela o que os diferencia. 

"Nós passamos metade do nosso 
tempo fora do escritório, visitando 
empresas, fornecedores, clientes e 
colhendo todo tipo de informação 
que possa ser útil para a análise", diz 
Braga. Por conta disso, ele é assíduo 
frequentador de lojas de varejo, nas 
quais percebe detalhes que não se
rão encontrados em nenhum relató
rio. Como uma mudança na estraté
gia de exposição das peças ou as 
qualidades e defeitos dos serviços de 
cartões próprios dos grandes maga
zines. "Eu me inscrevi em vários, 
quando foram lançados, da Renner, 
da Riachuelo", lembra. 

Nada disso, contam, substitui a 
análise de cenários, balanços e 
múltiplos, mas pode ser crucial 
para perceber coisas antes de mui
tos, o que pode incluir até a própria 
companhia. Em meio aos efeitos 
que a crise de 2008 causou na eco
nomia, eles estavam preocupados 
com os números que mostravam 
uma demanda fraca no setor de 
bens de capitais: tinham uma posi
ção importante em Iochpe e Ran-
don, ambas grandes fornecedoras 
de peças para caminhões. "Então, 
fomos lá no início da cadeia, falar 
com várias concessionárias de ca
minhão, para ver como estava a de
manda na base", lembra Felício. "E 
eles falavam que em São Paulo ain
da estava fraca, mas que o agrone-
gócio e alguns projetos do PAC esta
vam puxando pedidos. Alguns 

meses depois, houve demanda 
para fazer estoques de caminhões 
e mais tarde é que chegou na com
pra de peças de caminhões." 

Em 2007, o mercado imobiliário 
vivia um boom de lançamentos. Em 
contato constante com a indústria da 
construção, um dos setores que ficam 
sob sua responsabilidade, o gestor Pe-
dro Sales acompanhou de perto esse 
movimento. Nas conversas com seus 
outros três parceiros de gestão, costu
mavam lembrar que isso, porém, te
ria outras implicações: todos aqueles 
apartamentos que tinham sido lança
dos dois ou três anos antes iam come
çar a ficar prontos e as pessoas teriam 
que decorá-los. Assim, no início de 
2009, eles decidiram voltar a com
prar ações da Duratex, empresa que 
já conheciam profundamente. Só na
quele ano, o papel teve uma alta de 
mais de 300%. 

O método acaba resultando em 
um trabalho constante. "Você está 
sempre pensando. Vai no supermer
cado e olha como está a prateleira, é 
o tempo todo", diz Felício. Uma das 
posições mais relevantes das cartei
ras é em Ultrapar, que atua, entre ou
tras coisas, no setor de distribuição 
de combustíveis. As razões podem 
ser explicadas pela governança, pe
los fundamentos da economia e os 
múltiplos da empresa. Mas é Siquei
ra quem resume de forma mais sim
ples e bem-humorada: "Basta olhar 
para esse trânsito de São Paulo." 



cês Crédit Lyonnais, presente no Bra
sil desde 1948 via Banco Francês e 
Brasileiro (BFB), vendido ao Itaú em 
1995. Não por acaso, Faria identifica 
os fundos voltados ao segmento de 
private banking do Itaú como o gran
de concorrente do Crédit Agricole 
atualmente. Afinal, a marca "Person-
nalité", hoje do Itaú, pertencia ao 
"middle market" do BFB. "Essa tradi
ção do private banking (segmento de 
alta renda) vem toda do BFB", diz Fa
ria, ao explicar que o banco foi um 
dos primeiros a permitir que seus 
clientes acessassem os dados de suas 
contas via computador, ao baixar um 
programa oferecido pelo banco, o 
"Chez Vous" (Na Sua Casa). 

Por não levar a palavra "crédi
to privado" no nome, o fundo DI 
Master só pode ter até 50% do pa
trimônio investido em títulos de 
crédito privado e as decisões de 
alocação são todas tomadas de for
ma a tirar proveito dessa oportuni
dade. "Hoje temos 60% da carteira 

em títulos públicos e 35% em crédi
to privado, sendo 27% em CDBs e o 
restante em debêntures", diz Ri
cardo Colin, responsável pela ges
tão dos fundos da DTVM. "Mas ne
nhum papel alcança 1% do 
patrimônio do fundo, de modo a 
não comprometer a liquidez da 
carteira", complementa. Outros 
5% estão aplicados em operações a 
termo de ações - uma operação de 
renda fixa prefixada. 

"0 investidor desse fundo espe
ra baixa volatilidade, então eu miro 
em 101% e não em 104% do CDI", 
afirma Colin, que na renda fixa con
ta com o suporte do analista Davi 
Takeshita. A gestora tem como 
cliente tradicional a alta renda. No 
fundo DI, a aplicação mínima é de 
R$ 300 mil, com uma taxa de admi
nistração de 0,3% ao ano. 

Faria é engenheiro e Colin, ad
ministrador de empresas. Ambos 
nunca pensaram em atuar em ou
tro lugar que não fosse o mercado 
financeiro. Colin é filho de Carlos 
Augusto Colin, que trabalhou como 
analista de investimentos da mesa 
proprietária da corretora Hermes 
Macedo e do Unibanco. Já Faria se 
encantou com a ideia do pai de ven
der a coleção da enciclopédia Barsa 
e, com o dinheiro, investirem no 
mercado de ações. Isso, quando Fa
ria não tinha mais do que 13 anos de 
idade. Nunca mais parou. 

Em 1999, o Crédit Lyonnais re
começou a atividade de gestão de 
recursos de terceiros no Brasil. En
quanto isso, na França, o banco foi 
privatizado e comprado pelo Cré
dit Agricole, em 2003. O banco traz 
ainda alguma coisa do sotaque 
francês, embora esteja "muito bem 
adaptado ao mercado brasileiro", 
nas palavras de Faria. 

Prova de senso de oportunidade, o 
fundo de renda fixa do Credit Agri-
cole carimbado com as cinco estre
las da Standard & Poor's, o DI Master 
Referenciado Longo Prazo, come
çou a rodar no final de 1998. Embo
ra o mundo, e o Brasil de roldão, 
atravessasse um período difícil, o 
fato é que o país contava com taxas 
de juros nas alturas. Em dezembro 
de 1998, quando estávamos à beira 
da crise da desvalorização cambial 
brasileira, a Selic cravava os 29% ao 
ano, chegando a 45% em março de 
1999. "Lançamos o fundo com di
nheiro do próprio grupo, o que nos 
permitia ter pouco a explicar para 
investidores de fora, ganhando tem
po até a turbulência passar", diz Fá
bio Faria, diretor executivo da Credit 
Agricole DTVM, à frente da gestora 
desde 1997. "Tivemos suporte da 
matriz, o que nos deu conforto para 
continuar o nosso trabalho", com
plementa o executivo. 

Por "matriz", entenda-se o fran-



ações, André Simões na gestão de 
renda variável e Felipe Tâmega no 
comando da área de macroecono
mia e riscos. "Somos profissionais 
com histórias diferentes interagin
do o tempo todo no processo de 
decisão. Não quero pessoas que 
pensem igual, porque análise do 
fundamento e do cenário é uma 
coisa e outra é a da gestão. Você 
pode ter um ativo que é maravi
lhoso, mas que no curto prazo 
pode te dar prejuízo", conta Pó
voa, o líder do grupo. 

Capaz de passar horas falando 
sobre o mercado de investimentos 
e autor de um livro sobre o tema, 
ele teve, no entanto, um começo 
quase tardio na área: até o fim do 
curso de economia na UFRJ, o en
tão jogador de basquete profissio
nal sequer tinha feito um estágio. 
Mas a paixão pelo esporte, ao que 
parece, foi transferida para a ges
tão. Ele montou a Modal Asset em 
2003, depois de sua saída do ABN 
Amro Real, o que marcou também 
sua volta ao Rio. 

Ex-gerente da Fundação Petros, o 
economista Humberto Grault, de 53 
anos - boa parte deles passados na 
Petrobras - aceitou em 2008 o convi
te para ser o principal executivo da 
Vitória Asset. Focada em carteiras 
que aplicam principalmente em ati
vos de crédito privado, e com um 
segmento de fundos de participações, 
a gestora foi montada em 2007. 

Para superar o CDI, a estratégia é 
apostar na demanda de empresas, ge
ralmente de médio porte, que preci
sam de capital para crescer; e investir 
fundamentalmente em CCBs (Cédulas 

0 ano de 2010 foi difícil para os 
multimercados nas operações ma
cro, aquelas que seguem mais as 
tendências. O maior destaque, em 
termos de rentabilidade, foram 
aqueles produtos que podem se
guir estratégias de arbitragem ou 
usar de forma mais ostensiva ope
rações de crédito privado. E o 
quadro parece se repetir em 2011, 
talvez até com mais intensidade, 
já que as incertezas aumentaram 
e vêm gerando ainda mais oscila
ções em mercados como o de ju
ros e o de ações. 

Na Modal Asset, onde o espírito 
é investir em muita análise de cená
rio e dos fundamentos, o presidente 
Alexandre Póvoa avalia que houve 
momentos de aprendizado impor
tantes. "No ano passado, o mercado 
foi mais propício para os que fazem 
as operações mais curtas", lembra. 
Ele acredita, no entanto, que o in
vestimento em controle estrito de 
risco e a fidelidade ao mandato, ou 
seja, às regras acordadas com os co
ristas, colaboram para que a gesto
ra mantenha a consistência, item 
muito valorizado pelos critérios da 
S&P. "Os últimos três anos foram 
muito diferentes entre si para os 
mercados e é importante termos 
atravessado bem o período como 
um todo", diz Póvoa. 

O investimento em novos ni
chos, como o de operações de ar
bitragem no fundo long and short, 
vem trazendo resultados. "Nossos 
fundos mais bem-sucedidos em 
2010 foram o que tem mais crédi
to privado e o long and short, que 
faz operações de arbitragem." A 
equipe do Modal conta ainda com 
Antônio Dupim na gestão geral, 
Eduardo Roche na análise de 



de Crédito Bancário) e CCIs (Cédulas 
de Crédito Imobiliário). Segundo 
Grault, não necessariamente os crédi
tos são originados pelo BVA, banco ao 
qual a asset é ligada. "Analisamos as 
operações pelo potencial do risco ver
sus retorno. Além disso, todos os pa
péis têm que ter um rating", diz. 

Como esses ativos não possuem 
muita liquidez no mercado secundá
rio, a gestora conta que, além de fazer 
esse alerta aos clientes, foca mais os 
investidores que têm um perfil de 
prazo mais longo, como os institucio
nais (fundos de pensão) e os super-
qualificados (com aplicações a partir 
de R$ 1 milhão). Grault lembra que os 
papéis da carteira geralmente são le
vados até o vencimento e diz que cos
tuma ter alguns títulos públicos e 
CDBs como reserva de liquidez. 

Recentemente, ele batizou dois 
fundos de "Supremacia" e "Hegemo
nia". Agradaram pela imponência, 
mas ele não resiste e revela que a ver
dadeira inspiração é rubro-negra. 
Perguntado se é carioca, responde: 
"E flamenguista". Fanático pelo time 
da Gávea, o executivo passa, no en
tanto, a maior parte do tempo em São 
Paulo, por conta da gestora. 

Para escolher os ganhadores do prê
mio Top Gestão 2011, a Standard & 
Poor's (S&P) levou em conta dois 
grupos de gestores: o dos maiores e 
o dos especializados, os quais são de
finidos pelo número de fundos e de 
modalidades abrangidas. As institui
ções também são avaliadas por sua 
capacidade de gestão em determina
dos mercados ou setores principais. 

• Para trabalhar com uma amostra 
representativa, a S&P exclui da aná
lise carteiras que não tenham patri
mônio líquido suficiente para figurar 
dentro das três quartas partes supe
riores do ranking setorial durante 
um semestre. Depois dessa triagem, 
a agência seleciona os candidatos ao 
prêmio, dentro do mesmo intervalo 
de seis meses e com base na consis
tência relativa da performance ajus
tada pelo risco de todos os portfólios 
por eles administrados. 

• O grupo dos maiores gestores é 
constituído, de acordo com os crité
rios utilizados pela S&P, por aque
les que tenham dez ou mais fundos 
com presença nas três principais 
categorias, ou grupos (Renda Fixa, 
Multimercados e Renda Variável). 
Além disso, as carteiras precisam 
estar presentes em, pelo menos, 
quatro das nove subcategorias 
abrangidas por esses grupos (Renda 
Fixa, Renda Fixa DI, Renda Fixa 
Curto Prazo, Alocação Mista Flexí
vel, Long & Short, Ações Ativos, 
Ações Diferenciados, Ações Indexa
dos e Cambial). Já o conjunto dos 
gestores especializados é composto 
por aqueles que tenham mais de 
dois fundos presentes no ranking. 

• Para avaliar o desempenho geral de 
um conjunto de gestores, a S&P pre
cisou adotar uma abordagem mais 
sofisticada do que a de simplesmente 

agregar os retornos totais, porque 
isso poderia acabar beneficiando ges
tores de fundos pertencentes a sub
categorias com desempenhos apenas 
momentaneamente favoráveis. Na 
metodologia empregada, calcula-se 
em primeiro lugar o percentil médio 
do índice de risco ajustado da S&P 
para cada gestor de ativo em cada ca
tegoria. Depois, classifica-se o per
centil médio dentro de cada subcate
goria. Com esta avaliação, torna-se 
possível comparar subcategorias 
com diferentes quantidades de pro
dutos e faixas de desempenho. 

• Também se equacionou o proble
ma da diferença de tamanho entre 
os grupos de gestores, ou seja, entre 
aqueles que têm, por exemplo, dez 
fundos e os que possuem cem. Se 
nada fosse feito, os grupos com pou
cas carteiras sempre apareceriam 
nas caudas da distribuição, enquan
to os de grande número se concen
trariam em torno da média. A solu
ção foi adotar uma padronização 
baseada no número de fundos do 
grupo, a qual se faz por meio de uma 
estimativa de probabilidade de um 
determinado grupo ser o primeiro 
se tiver sete, oito, nove ou mais fun
dos, ou até mesmo cem. Depois, 
cada escore do grupo é ajustado de 
acordo com esse resultado. 

• Por fim, combina-se a classificação 
quantitativa com a avaliação qualitati
va. Os gestores de ativos precisam de
monstrar alta qualidade em seus pro
cessos de investimento e na gestão 
propriamente dita, situando-se acima 
da média do respectivo setor nesses 
aspectos. Com tudo isso, chega-se en
fim aos nomes dos melhores gestores, 
aqueles que, em resumo, consegui
ram obter uma maior consistência 
média de desempenho ajustado pelo 
risco dentro do período avaliado. 

Text Box
Fonte: Valorinveste, São Paulo, ano 8, n. 49, p. 12-23, abr. 2011. 




