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GESTÃO DE RECURSOS

Na falta de tendência, a
solução é a arbitragem
Gestores apostam no aumento das operações que buscam ganhar com distorções em câmbio,
juros e bolsa e também com eventos corporativos. Por Luciana Seabra, de São Paulo

Ser livre para apostar tanto na
alta quanto na baixa de ações,
em operações de curto prazo, é
um conforto quando não se sa-
be bem para que lado vai andar
a bolsa. Ainda mais quando não
há mesmo uma tendência única.
Os gestores independentes vêm
sofisticando esse mandato. Al-
guns ampliam os mercados de
atuação, operando também con-
tra ou a favor do câmbio e dos
juros. Outros se especializam em
eventos corporativos, como fu-
sões e aquisições, interferindo
diretamente nos processos para
alcançar o ganho desejado. Al-
guns tem buscado se diferenciar
dos chamados “long and short”
e se denominam fundos de arbi-
tragem. E a classificação tam-
bém muda, para multimercados
multiestratégia ou estratégia es-
pecífica, o que permite ampliar
a atuação.

Esses fundos ainda são poucos
no mercado, mas têm chamado a
atenção, com retornos que em ge-
ral estão em mais de 10% no acu-
mulado em 2012. Claro que, num
ano em que os fundos de renda fi-
xa concentrados em papéis inde-
xados à inflação alcançam ga-
nhos de quase 20%, esse desem-
penho pode até não parecer tão
incrível. Mas com a acomodação
dos juros e os prêmios mingua-
dos nos títulos de inflação, os ges-
tores acreditam que a estratégia
vai se destacar em um novo cená-
rio, sem tendências claras.

“Houve movimentos direcio-

nais muito fortes em 2012”, diz Al-
lan Hadid, diretor-geral da BRZ.
Ele cita os cortes anunciados na ta-
xa básica de juros, a alta da bolsa
no começo do ano e a desvaloriza-
ção da moeda brasileira apoiada
pelo Tesouro. Não é à toa que os
multimercados que mais ganham
no ano são os do tipo macro, que
apostam em uma tendência para
os ativos. “Só que esses movimen-
tos estão se esvaindo”, diz Hadid.

Há exato um ano a gestora criou
um fundo de arbitragem que acu-
mulou, de janeiro a outubro, retor-
no de 12,46%. Em cenários nos
quais os preços sobem e descem,
sem sair de uma banda, essas car-
teiras encontram oportunidades
mais difíceis de serem acessadas
por outras categorias, diz Hadid.
“Se você pegar o gráfico do Índice
Bovespa do início do ano até agora
é um zigue-zague”, exemplifica. A
taxa de juros e o câmbio também
devem se mover dentro de uma
banda em 2013, considera, trazen-
do novas chances de ganhos.

O fundo da BRZ tem uma meto-
dologia quantitativa. As distorções
do mercado são capturadas por
meio de modelos estatísticos de-
senvolvidos pela gestora. Entre os
insumos, está um estudo da curva
de juros, que reflete as expectativas
do mercado para a taxa nos últi-
mos dez anos. Com base nele, a
gestora vende e compra contratos
de juros futuros de diferentes ven-
cimentos que não considera devi-
damente precificados. Comple-
mentar à metodologia, há um de-

bate macro, para avaliar se as dis-
torções fazem sentido.

O modelo da BRZ também
aponta discrepâncias no mercado
de ações, como vem indicando re-
centemente, por exemplo, para
ações da Hering e da R e n n e r. “Esse
par tem um preço relativo na his-
t ó r i a”, diz Mario Tomadon, gestor
do fundo da casa. Todas as vezes
que a relação entre os preços dos
dois ativos se desvia muito da mé-
dia, uma operação entra em deba-
te. Em setembro, o modelo apon-
tou para comprar os papéis da He-
ring e vender os da Renner. E em
outubro, o contrário.

“Enquanto o Ibovespa se movi-
mento em uma banda, temos vis-
to muita oscilação entre os papéis
do índice”, afirma Tomadon. Seja
para cima ou para baixo, é o mo-
vimento que traz ganhos à cartei-
ra, explica. A falta de correlação
com o mercado leva a BRZ a suge-
rir a alocação de 10% a 15% do
portfólio nesse tipo de carteira,
como uma forma de diversificar.

Há ainda os fundos de arbitra-
gem que se concentram no mer-
cado de ações, mas de uma forma
mais ativa. É uma estratégia usa-
da, por exemplo, pela Mauá Seku-
l a r. A gestora busca companhias
que passam por transformações,
como fusões e aquisições. “No
momento em que o novo está
acontecendo e o nível de descon-
forto e desinformação vai lá para
cima, isso é um prato cheio para
nós”, diz Guilherme Vicente, ges-
tor de renda variável da Mauá.

Depois de comprar os papéis,
os gestores se engajam na ope-
ração, acompanhando de perto
cada movimento e defendendo
os interesses dos sócios. “As em-
presas acabam reconhecendo
em nós um ‘player ’ alinhado e
não oportunista”, afirma Vicen-
te. Neste ano, a gestora partici-
pou ativamente, por exemplo,
da operação de fechamento de
capital da Confab Industrial,
concluída em maio. A Mauá li-
derou o bloco de acionistas mi-
noritários nas negociações. Se-
gundo Vicente, o engajamento
permitiu elevar o preço de res-
gate das ações dos inicias
R$ 5,20 oferecidos pela empresa
para R$ 5,90 por papel.

Também para esse tipo de arbi-
tragem, Vicente considera que o
futuro promete. Por um lado, com
os cortes na taxa de juros, o refe-
rencial está mais baixo. “Um ano e
meio atrás eu ganhava 5% ao ano
bruto de taxas acima do CDI [Certi-
ficado de Depósito Interfinancei-
ro] e o investidor achava pouco”,
diz. Além disso, os juros mais bai-
xos tendem a estimular a bolsa.
“Quanto mais pujante o mercado
de capitais, mais acelerado o ritmo
de operações e maior o número de
oportunidades para um arbitra-
dor como eu”, afirma.

O fundo de arbitragem da Nest
também busca oportunidades em
eventos corporativos. Atualmente,
por exemplo, a carteira está com
posição comprada em Amil. O
controle da empresa foi vendido
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Mario Tomadon, da BRZ: forte oscilação de ações traz oportunidades
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Programa incentiva
desenvolvimento de
e m p re e n d e d o ra s
Ernst & Young Terco quer ajudar mulheres no comando de médias
empresas a desenvolver o negócio. Por Rafael Sigollo , de São Paulo

Desde que a Ernst & Young Ter-
co começou a realizar o prêmio
Empreendedor do Ano no país,
há 15 anos, a participação femi-
nina sempre foi muita baixa, en-
tre 2% e 3%. Não é surpresa, desse
modo, que nenhuma mulher se
consagrou vencedora até hoje.

Na opinião de Jorge Menegas-
si, CEO da consultoria para o
Brasil e América do Sul, esse ce-
nário pode ser entendido como
um simples reflexo do que ve-
mos na economia. No entanto,
ele não considera essa discre-
pância normal e pretende aju-
dar a mudar essa realidade com
a criação de um novo programa:
o Winning Women, lançado ho-
je. O objetivo é reconhecer, iden-
tificar e acelerar o desenvolvi-
mento de lideranças femininas.
“Queremos que elas estejam
bem preparadas, competitivas e
à frente de negócios mais madu-
ros”, explica.

A Ernst & Young Terco mon-
tou um conselho formado por
15 pessoas — majoritariamente
executivas experientes e já
bem-sucedidas. Elas vão eleger e
orientar as empreendedoras pa-
ra que estas consigam atingir
seu pleno potencial. Os critérios
para a escolha levam em conta o
espírito empreendedor, cresci-
mento, direcionamento estraté-
gico, impacto na sociedade, ino-
vação, integridade pessoal e in-

fluência da candidata.
O conselho indicará empreen-

dedoras que se encaixem no per-
fil buscado pela companhia,
mas as inscrições estão abertas a
qualquer interessada que co-
mande uma empresa de médio
porte e esteja com dificuldade
de crescer ou levar seu negócio a
um novo patamar.

“Queremos descobrir talentos
em todo o país, não apenas em
São Paulo e no Rio. Daremos
preferência também àquelas
que atuem em segmentos onde
as mulheres têm maior dificul-
dade para se estabelecer”, afirma
Menegassi. Portanto, o progra-
ma espera ajudar companhias
com negócios diversificados, e
não apenas os “óbvios” como
cosméticos e moda.

As 15 empreendedoras esco-
lhidas serão acompanhadas por
um ano e suas empresas passa-
rão pelas quatro linhas de atua-
ção da Ernst & Young Terco: au-
ditoria, transações, impostos e
consultoria. Com base nisso, se-
rá produzido um relatório com
os ‘gaps’ e as oportunidades de
melhoria de cada companhia.

Para Menegassi, o empreende-
dor muitas vezes gasta toda sua
energia em seu produto e no
cliente, e acaba não cuidando do
entorno com a mesma atenção—
o que pode ser fatal para a so-
brevivência do negócio. “Va m o s

oferecer também coaching indi-
vidual com as conselheiras e co-
locar nosso networking à dispo-
sição dessas mulheres. São pes-
soas que já passaram por todos
esses ciclos e que podem contri-
buir ativamente para o sucesso
de cada projeto”, ressalta.

O programa visa a construção
e aperfeiçoamento de conceitos
como branding, liderança, ges-
tão e relacionamento. Mais do
que a transformação na carreira
e nas empresas das eleitas, o CEO
destaca que a principal meta do
Winning Women é intangível.
Trata-se de criar exemplos e de
inspirar empreendedoras de to-
do o país para que se motivem,
busquem soluções e criem uma
dinâmica de negócios diferente.
“Além de homenagear essas lide-
ranças femininas, nosso desejo é
dar uma contribuição duradou-
ra, que tenha impacto econômi-
co e social”, diz o executivo.

O programa já está em seu
quinto ano nos Estados Unidos e
também já foi colocado em prá-
tica na Indonésia, África do Sul e
Reino Unido. “É preciso que as
mulheres tenham sonhos gran-
des e que saibam como transfor-
má-los em realidade de forma
rápida, segura e consistente”,
afirma Menegassi.

Mais informações no site:
www. ey. c o m . b r/ww b

EU& | C a r re i ra

para o grupo UnitedHealth no mês
passado por R$ 6,5 bilhões, ou
R$ 30,75 o papel. No primeiro dia
de negociação depois do evento,
abriu por volta de R$ 29, conta o
gestor Lucas Borges. “Há um prê-
mio de risco para a eventual possi-
bilidade de a operação ser cancela-
da, que hoje é remota”, considera.
Daí surgia uma chance de arbitrar.

Borges explica que fundos de ar-
bitragem andam na contramão do
mercado. No caso da Nest, a ideia
não é antecipar eventos societá-
rios, mas entrar no momento em
que se efetivam. Quando os fundos
de ações que não têm a opção de
montar posições vendidas ou que

não veem mais oportunidades no
ativo fogem dele, é a vez dos gesto-
res de arbitragem entrarem na
ponta compradora. É bom lem-
brar que há riscos de perda, quan-
do a operação corporativa em foco
é cancelada por exemplo.

Também para Borges, o cenário
é promissor para fundos de arbi-
tragem. “Sem grandes movimen-
tos macro, fundos pouco correla-
cionados com eles devem ver sua
demanda aumentando. Na verda-
de, ela já vem crescendo.” O fundo
de arbitragem da Nest fechou para
aplicações em julho, quando atin-
giu patrimônio de R$ 250 milhões.
A previsão é reabrir em 2013.

Curta

Leitores disputam MBA
Dez leitores do Va l o r foram se-

lecionados na 1a fase do concurso
que dará duas bolsas de estudo de
MBA do Instituto Educacional
BM&FBovespa. Concorrem ao
MBA livre em mercado de capitais
e derivativos Beatriz Marzullo Ne-
ves, Rafael Galvão, Ricardo Martins

da Costa Lino, Rodolfo Zeidler e
Victor Almeida Santos de Freitas.
Ao MBA livre em gestão de risco fi-
nanceiro concorrem André Boni-
ni, Evandro Siqueira, Fabio Yasuhi-
ro Tsukahara, Fernando Eiji Muna-
kata e Philippe Pereira. No total,
365 leitores se inscreveram para
participar da promoção.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 nov. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.




