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Os multimercados no
mercado brasileiro

N
os últimos
anos, os fundos
multimercados
ganharam
popularidade no

país. A ampla oferta desses
fundos que utilizam várias
estratégias de investimentos
pode, a princípio, confundir
até mesmo os mais experientes
investidores. Vários rankings
de rentabilidade, por exemplo,
não levam em consideração
essas diferenças, o que dificulta
ainda mais a vida do investidor.
Por isso, antes de escolher
qual estratégia deve compor
um portfólio diversificado
de investimentos, devemos
analisar as diversas
modalidades de fundos
multimercados disponíveis
no mercado brasileiro.

Os fundos multimercados
buscam gerar retornos
por meio de estratégias
compradas e vendidas nas
diversas classes de ativos.
Apesar de os dados mostrarem
a existência de 750 fundos
registrados na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) — o
levantamento não considera
fundos com até dez cotistas,
exclusivos, restritos, espelhos
e multigestores na classificação
Anbima —, com patrimônio
superior a R$ 503 bilhões,
segundo dados da Anbima do
dia 5 de outubro, parte deles,
na prática, implementa
posições específicas em um
único mercado. Entretanto,
se considerarmos os fundos
que apresentam o conceito
de retorno absoluto e operam
em diversos mercados, o
universo se reduz para
cerca de 150 fundos,
totalizando R$ 72 bilhões.

Para investir em um fundo
multimercado, é preciso
então entender as diferenças
entre as estratégias. No Brasil,
o mais comum é dividi-los
em quatro grupos: Macro,
Long Short, Arbitragem e
Quantitativa. Embora haja
interseções, cada estratégia tem
sua especificidade, risco
e objetivo de retorno.

A estratégia mais
representativa no mercado
brasileiro é a Macro, que
concentra cerca de 80%
do volume investido em
multimercados. Tais fundos
são orientados para a geração
de retornos em operações que
buscam tendências nos preços
dos ativos, com base na
avaliação macroeconômica
e na dinâmica dos mercados.
Utilizam instrumentos de
renda variável, renda fixa
e câmbio no Brasil e no
exterior. Essa estratégia
pode ser dividida em dois
subestilos, os fundos ‘Macro
trading’ e os ‘Macro
c a r r e g a m e n t o’. O primeiro
engloba os gestores que
possuem um horizonte de
investimento mais curto
na implementação das
posições e maior sensibilidade
a preços. No segundo,
estão os gestores com um
horizonte de investimento
mais longo, posições
estruturais e foco nas grandes
questões macroeconômicas.
Assim, embora classificados
na mesma estratégia, um
fundo ‘Macro trading’ tem
características distintas de

um ‘Macro carregamento’ —
enquanto no primeiro
podemos esperar consistência
em períodos mais curtos,
no segundo é importante
avaliar os resultados em
prazos mais longos.

A segunda estratégia é
a Long Short, que representa
16% da indústria. Tais fundos
operam no mercado de
renda variável com o objetivo
de extrair ganhos com o preço
relativo entre duas ou mais
ações. O gestor compra ações
(long) que acredita possuírem
maior potencial de retorno e,
simultaneamente, vende ações
(short) que acredita que terão
desempenhos inferiores.
A estratégia pode ser
dividida em dois subestilos: os
fundos ‘Long Short top-down’
e os ‘b o t t o m - u p’.

O gestor top-down inicia
seu processo de investimento
focando na análise do quadro
geral da economia, para
depois entender o impacto
em cada setor da bolsa.
A partir daí, decide as
empresas que devem se
beneficiar e as que devem
ser prejudicadas por tais
questões. Em geral, essas
posições possuem horizonte
de investimento mais curto.
Por outro lado, o gestor
bottom-up atribui pouca
relevância para questões
macroeconômicas de curto
prazo. O foco é o desempenho
específico das empresas
no médio prazo, pois assume
que elas podem apresentar
desempenhos diferentes
dos seus setores de atuação,
dependendo mais de questões
intrínsecas e vantagens
competitivas de cada empresa.

A estratégia de Arbitragem,
que representa apenas 2,5%
da indústria, consiste na
busca de retorno através da
compra e venda de ativos
de mesma natureza em
mercados diferentes, ou
através de operações de
valor relativo entre diferentes
classes de ativos, geralmente
sem exposição direcional.
Uma operação comumente
utilizada é a arbitragem no
mercado à vista e no mercado
futuro, que busca lucrar com a
diferença entre o preço à vista
de um ativo e seu preço a prazo.

A última estratégia,
com participação na
indústria próxima de 1,5%,
é a Quantitativa. Seu objetivo
é capturar ineficiências
por meio de modelos
matemáticos, que decidem,
sem a interferência humana,
o preço, a quantidade e
o momento de compra e
venda dos ativos. Grande
parte dos modelos utiliza
fatores técnicos de mercado,
enquanto existem outros
que tratam de movimentos
estruturais ou mesmo de
“behavior finance” (finanças
comportamentais).

Portanto, a correta escolha
da estratégia de investimento
seguida pelo fundo
multimercado é uma etapa
fundamental a ser seguida
por qualquer investidor antes
da aplicação. O mesmo deveria
ser considerado por rankings
de comparação de retorno.
Ambas as situações evitariam
eventuais surpresas negativas
por parte dos investidores.
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Especialistas já vislumbram
oportunidades nas pequenas
Ações de setores industriais e menos ligadas ao crescimento doméstico estão entre as
recomendações para o portfólio de small caps. Por Luciana Seabra, de São Paulo

O Índice Small Cap (SMLL)
perde 10,88% neste ano até o dia
22, uma virada em relação ao
mesmo período do ano passado,
quando acumulava ganhos de
23,25%. Dentro da carteira teóri-
ca, há variações para todos os
gostos — desde perdas superio-
res a 92% de OSX até ganhos aci-
ma de 29% de Eztec. Especialis-
tas consideram que há oportu-
nidades entre as empresas de
baixa capitalização de mercado.
O desafio é selecioná-las.

Na contramão do desempenho
ruim no ano, a corretora do San -
tander acaba de lançar uma cartei-
ra recomendada de small caps.
Não há periodicidade definida,
mas a ideia é mexer a cada um ou
dois meses, quando o time de ana-
listas perceber oportunidades.

O fundamento por trás da no-
va carteira, que inclui ações com
valor de mercado de até US$ 2,5
bilhões, é a perspectiva para os
próximos anos. Em 2014, o San-
tander enxerga crescimento de
26% no lucro por ação do SMLL,
bem acima da expectativa para
o Ibovespa, de 15%. Assim, a
corretora espera alta de 18% pa-
ra o índice SMLL, ante avanço
de 15% para o principal indica-
dor da bolsa brasileira.

O histórico também aponta
para as pequenas. O retorno
anualizado do SMLL no período
de 2005 a 2013 foi de 13%, segun-
do a análise da corretora, en-
quanto o do Ibovespa foi de 8,6%.

“Como essas empresas têm
menos cobertura de analistas,
você ainda consegue achar histó-
rias fora do radar”, diz Daniel
Gewehr, estrategista-chefe da
Santander Corretora. Segundo
ele, enquanto as empresas do
SMLL são cobertas, em média,
por 12 analistas, as do Ibovespa,
são acompanhadas por 15.

A primeira carteira recomen-
dada pela corretora, dentro de
um universo de cobertura de 53
papéis, tem Alupar Unit, C o p a-
sa ON, Estácio ON, Even ON, EZ-
Tec ON, Mahle Metal Leve O N,
Queiroz Galvão ON e Saraiva
PN. Por se tratarem de empre-
sas de baixa liquidez, Gewehr
recomenda que os papéis sejam
comprados com horizonte de
pelo menos um ano.

Construtoras e companhias li-
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Werner Roger, sócio-gestor da Victoire: Alpargatas, Marcopolo, Helbor e EZTec estão entre papéis preferidos

gadas à educação, direta ou indi-
retamente, estão expostas, consi-
dera a corretora, a apostas secu-
lares no crescimento da popula-
ção em idade produtiva e no
avanço do crédito imobiliário.
Alupar e Mahle Metal Leve foram
escolhidas pela expectativa de
fluxo de dividendos. A menor ex-
posição ao crescimento da eco-
nomia é o que leva à escolha de
Queiroz Galvão e Copasa.

A seleção dos papéis para a
carteira recomendada partiu das
características de cada empresa,
não de uma perspectiva macro. O
resultado, entretanto, aponta
que as pérolas das small caps não
estão nos setores ligados à eco-

nomia doméstica, de maior peso
no índice. Das oito ações indica-
das, só uma está ligada ao varejo,
que é Saraiva, mas foi seleciona-
da pelo apelo educacional.

Empresas expostas a um pata-
mar mais alto de dólar, como
Mahle, atraem, diz Gewehr. “O
problema é que elas são mais di-
fíceis de encontrar no universo
de small caps”, afirma. A expec-
tativa do banco é que o dólar fe-
che 2013 ao redor de R$ 2,30 e
2014 próximo a R$ 2,55.

No segmento de consumo, o
sócio-gestor da Victoire Brasil
I nv e s t i m e n t o s , Werner Roger,
diz que o grande nome é Alpar -
gatas, que ganhou mais espaço

recentemente no fundo small
caps da casa. As ações sobem
12,65% no ano, até o dia 22. A
expectativa é que a nova fábrica,
inaugurada em Montes Claros
na semana passada, aumente
em 40% a capacidade de produ-
ção de sandálias Havaianas.

O apelo para Alpargatas, diz
Roger, é mais pelo seu caráter in-
dustrial do que de varejo. A em-
presa é mais produtora do que
revendedora, afirma, em contra-
taste com Hering, Renner e Gua -
rarapes, por exemplo.

Na linha da aposta no setor in-
dustrial, Roger também aponta
para M a r c o p o l o, que perde 3,41%
no ano. No segmento de constru-
ção, o sócio da Victoire aprova
Helbor, com queda de 0,82%, e
EZTec, maior alta do Índice Small
Cap, com avanço de 29,01%.

O atrativo de Helbor para Roger
é o fato de ela ser a única compa-
nhia do segmento listada que é
apenas uma incorporadora. No ca-
so de Eztec, a tese de investimento
é o fato de a empresa ter mais caixa
do que dívida e atuar apenas na re-
gião metropolitana de São Paulo,
onde mantém o gerenciamento
das obras sob sua supervisão.

Do lado dos setores que Roger
prefere não ter em carteira estão
os regulados pelo governo.

Fonte: Valor Data * Variações até 22/10

Altos e baixos
Ações de melhor e pior desempenho do Índice Small Cap em 2013*

Ações de melhor desempenho

              29,01

         23,84

      21,13

   17,62

14,93

Eztec ON

Equatorial ON

Estacio Part ON

Tecnisa ON

Anhanguera ON

           -56,78

    -78,43

  -84,78

 -90,18

-92,58

Ações de melhor desempenho

Eneva ON

MMX Miner ON

Hrt Petroleo ON

OGX Petroleo ON

OSX Brasil ON

Índice Small Cap*:       2013: -10,88%         2012: 23,25%
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CVM autoriza analista a atuar só no
“investor education”de oferta de ações
Ana Paula Ragazzi
do Rio

Depois de três anos de encer-
rada a audiência pública, a Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM) editou ontem as regras
contra conflitos de interesses na
atuação de analistas de valores
mobiliários em ofertas públicas
de ações e em operações de fu-
sões e aquisições. Flavia Mouta,
superintendente de desenvolvi-
mento de mercado da autarquia,
esclarece que a demora na edição
da nova Instrução, de número
538, ocorreu apenas por conta de
prioridades da agenda, sem ne-
nhum motivo específico.

A proposta inicial da autar-
quia era vedar a participação dos
analistas em quaisquer ativida-
des relacionadas a essas opera-
ções. Com relação às operações
de fusões e aquisições, o veto está
mantido na norma como inicial-
mente se pretendia, uma vez que
não houve nenhum comentário
sobre o tema na audiência públi-
ca. Já no ponto que se refere à
atuação dos analistas em ofertas
públicas de ações, durante a au-
diência pública houve algum de-

bate, notadamente manifesta-
ções de Anbima e Itaú. Os comen-
tários chamaram a atenção para
a possibilidade de permitir a par-
ticipação de analistas nas ativi-
dades de educação de investido-
res — o “investor education” tra -
dicionalmente conhecido no
mercado — no âmbito das ofer-
tas públicas de valores mobiliá-
rios. A CVM acatou essa possibili-
dade, com algumas condições.

Nesse período de educação,
potenciais investidores institu-
cionais têm a oportunidade de
tomar contato com uma empre-
sa que deseja vender ações, co-
nhecendo o modelo de negócios
e a atividade do setor em que ela
está inserida. Dessa forma, os in-
vestidores, a partir de apresenta-
ções dos analistas, podem cons-
truir seus modelos próprios de
avaliação. Nesse processo, po-
dem acontecer reuniões com o
futuro emissor das ações e com
os investidores e a intenção é fa-
zer com que os investidores este-
jam mais bem preparados para
avaliar o investimento na empre-
sa quando ela, de fato, colocar a
oferta de ações em andamento.

“Abrimos um parágrafo na

norma para esclarecer que o ana-
lista poderá participar dessas ati-
vidades de educação e somente
delas. O analista não pode fazer
parte do esforço de vendas da
o f e r t a”, afirma Flavia.

O analista pode, então, fazer
um relatório de análise da em-
presa ou do setor em que ela está
inserida. Mas não poderá incluir
nesse documento recomenda-
ções de preço ou de compra e
venda para os papéis. E também
não poderá se reunir na mesma
mesa com um investidor e um in-
tegrante da equipe de venda e
distribuição da oferta. A institui-
ção para a qual o analista traba-
lha terá de manter uma lista das
pessoas que foram procuradas.

A CVM também manteve a ve-
dação à divulgação de relatórios
sobre essas empresas fora da
equipe de análise, mas adotou
exceções. As partes factuais do
relatório, baseadas em informa-
ções públicas e em conversas
com a empresa emissora das
ações, poderão ser divulgadas
desde que ele cheque as informa-
ções com a companhia e encami-
nhe o relatório para a verificação
dos assessores jurídicos da insti-

tuição. A Instrução CVM 400 já
permite a elaboração desses rela-
tórios, que são encaminhados à
CVM, mas não passam pelo pro-
cesso de aprovação da oferta. Es-
se relatórios, numerados, costu-
mam ser encaminhados para os
investidores em papel, sem dis-
tribuição eletrônica.

A audiência pública que tra-
tou dessas questões foi chamada
em agosto de 2010, pouco mais
de um mês após a publicação da
Instrução 483, que está sendo
agora alterada e que mudou o re-
gistro de analistas e exige a evi-
dência de eventuais conflitos de
interesses nas recomendações de
investimento realizadas.

As mudanças que foram edita-
das ontem fizeram parte das dis-
cussões que resultaram na 483 e
não foram incluídas naquela
mesma instrução para não atra-
sar as regras, que já eram espera-
das pelo mercado.

“Quando terminamos a 483,
vimos, após alguns comentários,
que ficou faltando inserir na ins-
trução algumas vedações ao ana-
lista. E temos uma regra de nunca
fazer isso sem antes debater com
o mercado”, explica Flavia.

Palavra do gestor

Rubens Henriques
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 out. 2013, Eu & Investimentos, p. D2.




