
Mesmo com a alta
dependência financeira —

caso da Lupatech e Petrobras —
as ações das empresas não
seguem o mesmo movimento
no acumulado do ano.

Gestores consideram
a correlação das empresas

na hora de montar seu portfólio
de fundos de ações. Termos dos
contratos e preços das ações
também são pontos avaliados.

A dependência financeira das
empresas em relação a um clien-
te ou a um segmento é um crité-
rio de seleção de gestores na ho-
ra de definir o portfólio de
ações para seus fundos de inves-
timento. Além do nível de con-
centração da receita, esses espe-
cialistas também analisam os
termos dos contratos entre as
partes e o preço das ações — um
bom desconto pode garantir o
risco, ponderam.

Para Rodrigo Menon, sócio
da Beta Advisors, verificar a cor-
relação entre as empresas é es-
sencial para minimizar riscos
aos investidores. “Neste senti-
do, não colocaria, por exemplo,
Lupatech e Petrobras na mesma
carteira. São duas empresas alta-
mente dependentes do setor de
petróleo e gás”, avalia Menon.
“Quanto mais pulverizado, me-
lhor”, diz André Vainer, diretor
da XP Gestão de Recursos.

Vainer avalia, entre empresas
correlacionadas, os termos de
contratos entre elas, para só en-
tão decidir se estarão numa mes-
ma carteira. “É preciso verificar
o tipo de relacionamento que
elas têm, por quanto tempo fa-
zem negócio e qual o prazo de
duração dos contratos”, diz.

Para o diretor da XP, o que po-
de invializar um investimento
é a relação entre o risco e o re-
torno. “Não importa o que ocor-
re com a ação, depende do ne-
gócio”, afirma.

Mas há casos em que, mesmo
havendo uma dependência fi-
nanceira, o fato de serem de se-
tores diferentes justificam pa-
péis estarem num mesmo fun-
do. De acordo com Menon, Mul-

tiplus e TAM poderiam compor
a mesma carteira, pois há pon-
tos de diferenciação entre elas.
“Uma depende diretamente do
mercado de aviação, enquanto
a outra está ligada a vários seg-
mentos do consumo.”

Segundo ele, apesar das duas
empresas dependerem da gran-
de base do consumo, têm dife-
rentes composições de custos.
“Isso quebra essa correlação”.

Para Roberto Altenhofen,
analista de Multiplus da Empiri-
cus, é preciso olhar como a em-
presa está diversificando recei-
tas — 20% da receita da Multi-
plus está concentrada na com-
panhia aérea, mas a maior par-
te, ou seja, 75% em bancos. “É
melhor estar mais concentrada
em bancos do que na compa-
nhia aérea porque o segmento
financeiro é menos cíclico.”

No entanto, em relação aos
custos, que no caso da Multi-
plus são contabilizados pelos
resgates dos pontos, 95% estão
ligados à companhia aérea.

Palpites opostos
Miguel Daoud, diretor da Glo-
bal Financial Advisor, é mais
radical ao avaliar a relação de
dependência do lucro da com-
panhia. “A regra é nunca apos-
tar naquelas que têm lucro alta-
mente atrelado a um único se-
tor ou empresa”, diz. Por ou-
tro lado, um preço baixo da
ação em bolsa pode abrir espa-
ço para aplicação, na avaliação
do analista Roberto Croppi, da
Daycoval Corretora. “Se a
ação estiver bem descontada,
pode compensar o risco de cai-
xa”, diz. ■ C.S. U. e P.D.

Dependência financeira de
um único cliente embute

riscos tanto para negócios
quanto para os acionistas.
Em momentos de crise, esta
relação fica potencializada.
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Gestores pesam
correlação na escolha
de investimentos
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Carteiras de ações incluem empresas dependentes de receita desde
que tenham potencial de diverficação e preço atrativo no pregão

LEIA MAIS

Estrutura de custos
difererenciada pode
quebrar dependência
entre empresas

Rodrigo Menon
Sócio da Beta Advisors

Góes,daStock Ações: “assim
comonos investimentos, a

empresanãopodecolocar todos
osovosnumamesmacesta”

DIVERGÊNCIAS Empresas afins nem sempre têm desempenho atrelado* 
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