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Finanças

Financista é discípulo e sócio do professor Harry Lewis
De São Paulo

As coincidências entre An-
drew Auerbach e Mark Zucker-
berg extrapolam a bagagem aca-
dêmica. Além de “craques” em
ciência da computação por Har-
vard, ambos passaram pelas au-
las de Harry Lewis, ex-reitor da
universidade americana, que
também ensinou Bill Gates.

Mais do que professor, Lewis
participa dos primeiros capítu-
los das carreiras dos dois notá-
veis alunos fora do mundo aca-

dêmico. A rede social Fa c e b o o k
surgiu de uma brincadeira onli-
ne de Zuckerberg : “seis passos
para se chegar ao professor Har-
ry Lewis”, em 2004. Auerbach
trilhou um caminho paralelo ao
da tecnologia. Ele opera no mer-
cado financeiro focado em ne-
gociação eletrônica, sem perder
o contato com Lewis.

O raciocínio de Auerbach não
atraiu apenas sócios para o fun-
do de alta frequência que está
sendo estruturado no Brasil.
Após conhecê-lo, o ex-membro

do Parlamento Britânico Adam
Price colocou a vida pública em
modo “stand by” para tocar uma
“s t a r t u p” de tecnologia ao lado
do americano, chamada Ideoba.
Ainda embrionário, o projeto de
inovação será dedicada ao cam-
po de buscas especializadas, uma
espécie de “Google para experts”.
“Com pouca idade, Andrew já
tem uma rica história de expe-
riência profissional. Eu tenho
certeza que o mundo vai conhe-
cer o nome Auerbach em 2022”,
destacou Price. O professor

Lewis, por sua vez, comparou An-
drew aos seus melhores alunos, e
disse que não se surpreenderia se
ele se tornasse um líder empresa-
rial ainda nesta década.

O professor, acadêmico de
Harvard desde 1974, aceitou o
convite e virou presidente do
conselho da Ideoba. “Assim co-
mo os melhores estudantes que
ensinei, Andrew é também um
pensador fora do convencional,
e prefere seguir suas próprias
ideias do que refinar ideias que
outras pessoas lhe deram.” (CM)

Alunos de Harvard criam fundo de algoritmos no Brasil
Conrado Mazzoni
De São Paulo

Dois colegas da universidade
de Harvard escolheram o merca-
do de ações do Brasil para iniciar
um ambicioso projeto de nego-
ciação eletrônica de ativos. O em-
preendedor brasileiro Henrique
Flory, matemático egresso dos
bancos do ITA e ex-representante
do indiano Grameen Bank no
Brasil, e o precoce financista
americano Andrew Auerbach es-
tão concluindo os preparativos
para o lançamento de um fundo
de investimento focado em estra-
tégias de algoritmos em alta fre-
quência no Brasil. Perito em ciên-
cia da computação, Auerbach foi
aluno de Harry Lewis, guru dessa
área de ensino nos Estados Uni-
dos e mentor de Bill Gates e Mark
Zuckerberg. Aos 24 anos, Auer-
bach respira tecnologia e já acu-
mula um histórico em Wall Stre-
et, onde começou a negociar
ações com 15 anos.

O projeto em construção no
Brasil tem como base a criação de
estratégias de arbitragem de ati-
vos em alta frequência — na velo-
cidade de uma fração de segun-
do, um robô busca automatica-
mente um objetivo de ganho no
mercado, vendendo e compran-
do simultaneamente ações, deri-
vativos ou outros contratos.

“O mercado brasileiro está em

uma posição excelente de cresci-
mento é concentrar aqui. No longo
prazo, o plano é expandir para
uma operação global completa
que incluíra arbitragem intercon-
tinental de ativos”, diz Auerbach,
CEO e fundador do Au e r b a c h
Group Brazil. Estudioso da alta fre-
quência, o executivo vê o país em
estágio semelhante ao dos EUA an-
tes de o mercado deslanchar nesse
tipo de negociação. Em Wall Stre-
et, os algoritmos respondem por
70% dos negócios, enquanto têm
participação de menos de 10% no
volume da BM&FBovespa.

Desde setembro, Auerbach pas-
sa todo o tempo no escritório do
grupo, na Avenida Paulista, em São
Paulo. O fundador traz na baga-
gem uma experiência atípica para
a sua pouca idade. Ele é dono de
uma patente de tecnologia que, re-
sumidamente, desenvolve um fil-
tro para o fluxo de informações en-
tre bolsas viajar com mais veloci-
dade, em tamanho mais compac-
to. Atualmente, Auerbach man-
tém conversações com uma das
maiores operadoras de bolsas do
mundo, que está interessada na
fórmula. A patente já foi aprovada
pelo governo americano e deve ser
publicada até o fim do ano.

Antes, com menos de 20 anos,
o pupilo de Harry Lewis vendeu
seu primeiro fundo a um banco
de investimento e, conforme pre-
via o contrato, precisou se afastar

temporariamente do mercado.
Foi a senha para estudar em Har-
vard, onde conheceu Flory, o che-
fe de operações do grupo. Auer-
bach calcula já ter transacionado
no mercado cerca de US$ 10 bi-
lhões em seus anos de atividade.
No Brasil, o plano é começar in-
vestindo dinheiro dele e dos só-
cios, cerca de R$ 20 milhões.
Além dos dois colegas de univer-
sidade, Fernando Aoad, ex-sócio
da gestora de recursos J G P, e Ch-
ristian Santiago, ex-chefe de in-
vestimentos do Itaú Unibanco,
compõem a sociedade. No exte-
rior, há outros sócios de Nova
York, Londres, Ásia e Oriente Mé-
dio. Gente que, segundo Auerba-
ch, tem vivência significativa em
negociações com algoritmos.

Passada uma fase de testes, en-
tre cinco e seis meses, o fundo vai
começar a operar, inicialmente
com ações e derivativos na
BM&FBovespa. Com os modelos
matemáticos rodando, o objeti-
vo consistirá em conseguir um
histórico atrativo para poten-
ciais futuros sócios. “Confiamos
em nossa estratégia, na possibili-
dade de crescer muito rápido até
o fim do ano que vem”, afirma
Fernando Aoad, chefe da área de
compliance do grupo. O proces-
so na Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) para autorização
do fundo está em fase inicial. Os
sócios também buscam uma cor-

retora para ter acesso ao merca-
do. Após essa etapa, o foco será
buscar recursos de investidores
qualificados e institucionais, co-
mo bancos e “hedge funds”.

“Todos os fundos, indepen-
dentemente da estratégia, têm
restrições de capital conforme o
tamanho que podem atingir. É
impossível saber qual a restrição
de capital de uma estratégia até
que ela atinja o limite, mas espe-
ramos ser capazes de alcançar R$
100 milhões operando arbitra-
gem pura, e R$ 5 bilhões por
meio de arbitragem estatística
(estratégias com ativos com rela-
ções lógicas, como ações prefe-
renciais e ações ordinárias de
uma mesma empresa, com pro-
babilidades de risco quase ze-
ro)”, projeta Auerbach.

Os colegas de Harvard plane-
jam atuar enviando as ordens
por meio de um servidor dentro
do centro de processamento de
dados da bolsa, a chamada estru-
tura co-location. Para tanto, pre-
cisam do suporte de uma corre-
tora, que é a instituição que a
bolsa autoriza operar lá. Pela cur-
ta distância de conexão, o desem-
penho ganha rapidez.

Numa segunda etapa, o plano
de crescimento do grupo passa
pela negociação de estratégias
entre bolsas de outras regiões,
começando por Estados Unidos,
Europa e Ásia.

CAROL CARQUEJEIRO/VALOR

Flory e Auerbach: fundo com estratégia em negociações de alta frequência

I nve st i m e n to s Competição no mercado local e novas
regras de capital levam instituições a rever estratégia

Bancos estrangeiros
reestruturam área
de gestão de recursos

DAVILYM DOURADO/VALOR

A área de gestão de fortunas é muito integrada com o banco de investimento, diz Fernando Vallada, do Goldman Sachs

Silvia Rosa
De São Paulo

Logo após a crise de 2008, al-
guns bancos de investimento es-
trangeiros, como o Goldman Sa-
chs, UBS e BofA Merrill Lynch,
anunciaram a criação de áreas de
gestão de recursos e de “private
banking” no Brasil, animados com
as oportunidades criadas pela re-
tomada do mercado de capitais.
No entanto, o crescimento menor
que o esperado das operações no
Brasil, a grande competitividade
local de gestão de recursos e a im-
plementação de novas regras de
requerimento de capital na Euro-
pa e Estados Unidos fizeram com
que os bancos de investimento es-
trangeiros promovessem uma re-
formulação de suas estratégias, o
que levou algumas instituições a
reestruturar as operações locais
para sobreviverem por aqui.

De um lado, o BofA Merrill
Lynch decidiu por encerrar seu
private banking em 2011 e o
banco francês BNP Paribas está
vendendo a operação de gestão
de fortunas no Brasil. Procurado
pelo Va l o r , o BNP afirma que não
comenta rumores de mercado.

Mas a saída de alguns players
do mercado acabou trazendo
oportunidades de crescimento
para outras instituições. O UBS,
por exemplo, contratou três pro-
fissionais que saíram do BofA
Merrill Lynch, após o fechamen-
to da área no Brasil. O banco
aposta no crescimento do private

banking com o cenário de taxa
básica mais baixa, que deve levar
os clientes a buscarem ativos que
ofereçam retorno maior. O UBS
tem R$ 3 bilhões sob gestão de
clientes private, ainda longe dos
líderes do mercado.

O banco retomou a atividade de
gestão de fortunas no Brasil, após a
venda do Pactual para o BTG. “O
UBS é líder global em gestão de
fortunas e não faz sentido ter uma
operação pequena no Brasil”, afir-
ma Edinardo Figueiredo, diretor
de gestão de fortunas do UBS.

Para aumentar a participação
no mercado brasileiro, o UBS tem
estudado algumas operações de
aquisição e chegou a tentar um
acordo com a gestora JGP neste
ano, e estaria avaliando a compra
do private do BNP. O banco não
confirma as transações. “O foco é
crescimento orgânico, mas não es-
tamos fechados a analisar opções
de mercado”, afirma Figueiredo.

A instituição pretende ampliar
a presença no território brasilei-
ro, devendo inaugurar um escri-
tório no Rio de Janeiro no ano
que vem e ampliar as operações
no Sul e Centro-Oeste em 2014.

Os bancos estrangeiros que não
adquiriram uma operação local —
como o Credit Suisse que comprou
a H e d g i n g - G r i f f o,  o JP Morgan que
comprou parte da G áv e a e o BNY
Mellon que comprou a Arx Investi-
mentos — também têm enfrenta-
do dificuldade para crescer no
mercado de gestão de fundos.

O mercado de gestão de recur-

sos no Brasil é concentrado nos
grandes bancos de varejo, que
contam com ampla rede de dis-
tribuição de seus produtos. Só os
seis primeiros colocados no ran-
king de gestão da Anbima detêm
67% do total da indústria de fun-
dos, que soma R$ 2,106 trilhões.

O Goldman Sachs encerrou a
atividade de gestão de fundos lo-
cais no início do mês, devendo
manter a área dedicada a cuidar da
alocação em ativos brasileiros para
os fundos da instituição no exte-
rior. A decisão de fechar a gestora
no país se deve ao fato de a área,
que somava R$ 320 milhões sob
gestão não ter atingido o tamanho
e a rentabilidade desejados.

A mudança faz parte de um
ajuste da estratégia do banco no
Brasil de crescer em segmentos
como empréstimos estruturados,
emissão de títulos de renda fixa e
operações com derivativos.

Outra área de aposta do banco
no Brasil é o private banking, lan-
çado no final de 2009 juntamente
com a gestora. O Goldman conta
com um time de 40 profissionais
nessa área e está ampliando a rede
de atendimento. “Devemos con-
tratar mais quatro pessoas no ano
que vem”, diz Fernando Vallada,
responsável pela área de gestão de
fortunas do Goldman Sachs Brasil.

O objetivo do Goldman, segun-
do Vallada, não é ser o maior do
mercado, mas estar bem posicio-
nado no segmento de clientes com
grandes fortunas, com mais de US$
10 milhões em investimentos. “A

área de gestão de fortunas é muito
integrada com o banco de investi-
mento, e contribuiu para a geração
de negócios”, diz Vallada.

O banco português Banif tam -
bém encerrou a atividade de
gestão de fundos abertos no Bra-
sil, transferindo as carteiras para
a Mapfre Investimentos.

O Banif vem reduzindo as ope-
rações no Brasil e vendeu em 2010
a Banif Corretora de Valores e
Câmbio no Brasil para a Caixa Ge-
ral de Depósitos (CGD). O banco
está entre os afetados pela crise na
Europa e negocia uma injeção de
capital com o governo português.

Outros bancos de investimen-
to europeus buscaram reestrutu-
rar a área de gestão no Brasil.

É o caso da Besaf — BES Ativos Fi-
nanceiros, gestora do banco BES In-
vestimentos do Brasil. Em 2011,
houve uma troca do time de gestão
com a chegada de Paulo Werneck
para comandar a área. “Readequa -
mos a estrutura dos produtos e a es-

tratégia de gestão”, conta Werneck.
Com R$ 1 bilhão em carteira, a

gestora pretende crescer com o au-
mento da participação de clientes
institucionais e estrangeiros que
têm interesse em investir no Brasil.

Werneck acredita que os ban-
cos de investimento terão que
oferecer produtos mais inovado-
res aliados à distribuição de pro-
dutos de terceiros.

O banco também conta com o
suporte da área de gestão de fortu-
na, a Espírito Santo Serviços Finan-
ceiros DTVM, criada em 2010 após
a compra da multi-family office
Refram, que conta com um portfó-
lio de R$ 2,4 bilhões. “O BES está
bem posicionado e não precisou
de injeção de capital do governo
português”, diz Domingos Espírito
Santo, responsável pela BES DTVM.

O Crédit Agricole também re-
estruturou a área de gestão de
recursos e encerrou neste ano a
atividade de administração de
fundos. Com isso, o total de ati-

vos sob administração, que che-
gou a R$ 7 bilhões, agora está em
R$ 2,5 bilhões, incluindo os re-
cursos do private do banco. “A
administração de fundos não era
o principal negócio do banco e
requeria investimento em TI”, diz
Fábio de Aguiar Faria, diretor da
gestora. O banco pretende cres-
cer no Brasil e não descarta aqui-
sições ou associações.

Neste ano, o segmento de priva-
te banking no Brasil acumulou
crescimento de 14,22% dos ativos
sob gestão até setembro, contra
15,7% no mesmo período de 2011.

Já as operações de abertura de
capital, que trouxeram grande vo-
lume de recursos para essa indús-
tria nos últimos anos, estão parali-
sadas neste ano. As transações de
fusões e aquisições também caí-
ram 36,4% em volume no primeiro
semestre em relação a 2011, se-
gundo a Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financei-
ro e de Capitais (Anbima).A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 out. 2012, Finanças, p. C16.




