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as ligas

Somos a ponte entre os alunos da UFRJ e o Mercado Financeiro. 
Temos como nosso principal propósito dentro do meio universi-
tário promover o conhecimento em finanças e explorar as oportuni-
dades de crescimento profissional na área. Para tanto, buscamos 
sempre desenvolver nossos projetos com excelência, idealiza-
dores da Rio Financial também possuímos projetos como Minerva 
Capital, nosso fundo fictício, a Finance Week, semana de Mer-
cado Financeiro na Universidade, o Global Report, nossa revista 
internacional, e as participações em competições universitárias.

A UFFinance é a Liga de Mercado Financeiro da Universidade 
Federal Fluminense. Fundada em 2015, foi estruturada para 
impactar exponencialmente o mercado brasileiro. Com o foco 
de ser uma ponte de conhecimento e conexão com o mercado, 
sentamos com gestores de diversas instituições financeiras para 
entender o que os mesmos exigem dos profissionais mais efici-
entes e construímos nossos planos internos de desenvolvimen-
to. Trabalhamos com quatro frentes de estudo: Análise Funda-
mentalista, Macroeconômica, Técnica e Gestão de Carteiras e, 
a partir da leitura de uma ementa destinada para cada uma das 
trilhas, geramos relatórios e conteúdos que rodam nossa As-
set UFFinance fictícia, nosso principal momento de colocar 
em prática o que temos e a base da nossa cultura meritocrática.

A Liga de Mercado Financeiro FGV Rio tem como objetivo 
capacitar seus integrantes com as habilidades necessárias para 
se tornarem profissionais de êxito no mercado financeiro. 
Fazemos isso através de projetos em grupo, estu-
dando um tema específico e realizando apresen-
tações ao final de cada etapa. Além dos projetos, bus-
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O CEMEC é uma empresa júnior que pertence ao Centro de 
Empreendedorismo de Internacionalização (CEI) do Ibmec RJ. 
A empresa tem como intenção preparar o aluno da faculdade 
para o mercado de trabalho. Somos o primeiro contato dos es-
tudantes com esse meio, funcionando como uma ponte. Dentre 
nossos principais projetos, temos a Semana de Finanças, feita 
em parceria com o CACIFE (Centro Acadêmico Integrado da 
Faculdade de Economia Ibmec), o nosso blog Órama CEMEC 
e o nosso Clipping CEMEC, um compilado com as principais 
notícias do dia que impactaram a bolsa no Brasil e no mundo. 

 A UFPE Finance é a Liga de Mercado Financeiro da Universidade 
Federal de Pernambuco surgiu com a missão de “Aproximar e 
Desenvolver os conhecimentos de Mercado Financeiro na UFPE”. 
E, consequentemente, vem acompanhando o crescimento do Mer-
cado Financeiro no Estado. Desde então, tem feito todas as suas 
atividades focadas nessa missão, através de eventos de transmissão 
de conhecimento e networking, contatos com empresas de merca-
dos e realização de grupos de estudos para a Universidade. A UFPE 
Finance tem ajudado, também, a ampliar o Movimento das Ligas 
de Mercado Financeiro em Pernambuco, tendo ajudado, até o mo-
mento, membros de três universidades diferentes a formarem suas 
ligas, hoje já estruturadas, e de mais duas em desenvolvimento.
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Atuando há mais de 3 anos, buscamos ser mais do que um inter-
mediário entre o mercado financeiro e a PUC.  Através dos nos-
sos 4 pilares de atuação:  capacitação dos membros, produção 
de conteúdo, organização de eventos e participação em desafios; 
buscamos preparar nossos integrantes não só de maneira técnica, 
mas também consolidar a Cultura da Liga. Estar em um ambiente 
de excelência, onde todos possuem objetivo em comum, possi-
bilita uma incrível experiência dentro do ambiente acadêmico.
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“Adquirir sabedoria é um dever moral. Não é algo que se faz só para 
prosperar financeiramente” 
Charlie Munger

 Caro leitor, esta é a primeira edição da Rio Financial, uma revista universitária 
formada por ligas financeiras do Rio de Janeiro, e que sempre contará com uma con-
vidada de fora do estado. É com enorme satisfação que apresentamos esse projeto em 
conjunto, a fim de informar e mostrar nossos trabalhos além dos limites das nossas 
universidades, tanto para estudantes, como para os que já trabalham no mercado.
 Antes de tudo, é interessante apresentar a proposta da revista, dividida em 
cinco temas, sendo eles: macroeconomia, equity research, internacional, conceitos 
do mercado e aprendendo com o passado, além de um tópico escolhido pela liga 
convidada. Buscamos alcançar tanto um público já acostumado com a leitura desses 
assuntos, procurando aprofundar mais nos temas, quanto estudantes no processo de 
aprendizagem, explicando conceitos e contando um pouco da história.
 Nesta edição, iremos entender melhor a Taxa Selic, tal qual esse novo ciclo 
de baixa que nos poderá ser apresentado nas próximas reuniões do COPOM. Os 
desafios e o futuro dos aplicativos de mobilidade urbana que estão completamente 
emergidos no nosso dia a dia e entender melhor essa dinâmica. A relação da peste 
suína e a economia e como isso pode afetar o mercado. A história do desenvolvimen-
to do mercado financeiro brasileiro e o que aconteceu com a bolsa de valores do Rio 
de Janeiro. Ainda, teremos o tema da nossa convidada, explicando o potencial de 
desenvolvimento do mercado financeiro do Nordeste. Por último, a entrevista com o 
ilustre gestor e autor do livro “Valuation - como precificar ações” Alexandre Póvoa, 
nos contando toda sua trajetória no mercado.
 Dessa maneira, somamos nossos esforços para uma forte e longa trajetória 
pela frente, informando a todos interessados pelo assunto e aprimorando nossos 
conhecimentos, para um dia estarmos preparados para os próximos desafios na nos-
sa vida profissional e acadêmica. Novamente, citando Charlie Munger, “A melhor 
coisa que um ser humano pode fazer é ajudar outro ser humano a saber mais.”. Esse 
é o nosso objetivo e também uma maneira de aplicar o conhecimento, sendo grato  a 
todos os que nos proporcionaram o aprendizado.
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Taxa de Juros:
 Um novo ciclo

Cláudio dos Anjos
PUC-Rio

O Brasil vem passando por uma 
delicada situação econômica. 
Após ensaiar uma retomada para 
o crescimento no último ano, os 
indicadores econômicos em 2019 
ainda são, todavia, um tanto quan-
to desanimadores.
O PIB, em primeiro lugar, que é 
um agregado de tudo que o país 
produz, teve retração de 0,2% no 
primeiro trimestre do ano se com-
parado ao último trimestre de 
2018. Ainda dentre os destaques 
negativos, pela ótica da demanda, 
temos relevante queda nos inves-
timentos, medidos pela Formação 
Bruta de Capital Fixo, que retração 
de 1,7% no primeiro trimestre de 
2019.
O Governo, enquanto isso, seg-
ue asfixiado no lado dos gastos, 
já que encontrou um limite para 
seus dispêndios. O consumo, 
do mesmo modo, ainda é fraco, 
consequência das altas taxas de 
desemprego e baixos índices de 
confiança do consumidor. A de-
saceleração da economia, à som-
bra da última recessão, também 

tem reverberado nos níveis de 
preços. Como reflexo da grande 
abertura no hiato do produto, 
temos uma alta taxa de desem-
prego, que, apesar dos recentes 
dados de criação de vagas, tem se 
mantido em patamares elevados 
– em cerca de 12,3%.
Alinhado a isso, as perspectiv-
as para o crescimento mundial 
– cada vez menores – também 
mitigam, em certo ponto, o cresci-
mento brasileiro, gerando, por 
exemplo, impacto negativo nas 
exportações. Como se a situação 
já não fosse delicada, as tensões 
da Trade War parecem não dar 
trégua, oscilando entre momen-
tos mais tensos e calmos.
Por outro lado, para atenuar parte 
da turbulência, as recentes sinal-
izações de flexibilização na políti-
ca monetária de alguns países 
importantes no sistema financeiro 
passam certa tranquilidade para 
os emergentes. O Fed, banco cen-
tral dos EUA, após um ano de con-
tração, cortou juro pela primeira 
vez desde 2008, em 25 bps, tra-
zendo-o para o intervalo entre 2% 
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e 2,25%.
Em um compasso parecido, o Ban-
co Central Europeu (BCE), apesar 
de não ter reduzido suas prin-
cipais taxas na última reunião, 
deixou caminho aberto para uma 
possível flexibilização monetária. 
Mario Draghi, presidente da en-
tidade, enfatizou que irá agir em 
resposta às incertezas e fraca ativ-
idade na Zona do Euro. A China, 
que também passa por uma de-
saceleração, vem contando com a 
constante injeção de liquidez em 
sua economia para sustentar o 
estrondoso crescimento visto nos 
últimos anos – que, por sinal, vem 
mostrando menor desenvoltura.
Dessa forma, em meio à essas per-
spectivas internas e externas, o 
Banco Central brasileiro, que até 
o momento vinha se mostrando 
cauteloso em relação ao juro, op-
tou por reduzir a Selic, taxa básica 
da economia, em 50 bps em sua 
última reunião.
Vale destacar, ainda, que os últi-
mos comunicados do BC vieram 
com sinalização de maior sime-
tria em relação ao seu balanço de 
riscos. Nela, alguns pontos se de-
stacam com maior relevância.
Na perspectiva externa, o fim da 
normalização dos juros internacio-
nais, como já visto, vêm reduzindo 
o peso do cenário internacional 
no âmbito interno. O aumento da 
taxa básica em grandes potências, 
como ocorreu no último ano, oca-
sionaram certa depreciação cam-

bial nos emergentes, o que im-
plica não só na evasão de divisas 
do Brasil, como também em um 
maior impacto sobre os preços.
O movimento dos juros interna-
cionais, neste ano, em sentido 
oposto, tem efeitos positivos para 
o Brasil. Dessa forma, o risco ex-
terno passa a pesar positivamente 
nas ponderações da entidade.
No entanto, apesar de desafiador, 
o ambiente doméstico tem cada 
vez se tornado mais favorável a 
um novo ciclo de flexibilização 
monetária. Como destacado por 
Campos Neto, a Reforma da Prev-
idência entra como importante 
fator de risco, uma vez que, para 
um crescimento sustentável, são 
necessárias grandes mudanças 
estruturais, dentre as quais a 
Previdência tem sido vista como 
um importante gatilho. Nessa 
perspectiva, os surpreendentes 
avanços em sua tramitação estão 
tranquilizando o mercado. Após a 
aprovação na Câmara com certa 
folga nos dois turnos, crescem as 
expectativas de que uma reforma 
robusta seja aprovada no Senado 
ainda este ano e, com isso, reduza 
o peso da questão fiscal sobre o 
risco país.
Ainda no contexto brasileiro, os 
níveis de preços, como já dito, 
também têm pesado a favor nos 
últimos meses. Esse, que vinha 
sendo o principal empecilho no 
balanço de riscos do BC, já indica 
melhora no quadro. No acumula-
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do de 12 meses, se encontra em 
3,22%, bem abaixo de 4,25%, cen-
tro da meta.
Finalmente, a discussão quanto 
à taxa de juros – cujo corte ainda 
estava no plano da possibilidade 
há algumas semanas – já se dá na 
magnitude de um novo ciclo. Se-
gundo o Boletim Focus – que traz 
semanalmente as expectativas do 
mercado – espera-se uma taxa de 
juros em 5,25% no fim ano. Con-
tudo, muitas instituições financei-
ras já projetam a taxa básica por 
volta de 5% para o mesmo perío-
do, o que pode reduzir as estima-
tivas do mercado nos próximos 
boletins. Nesse sentido, diversos 
previsores do mercado corrobo-
ram com tal argumento.  A curva 
de juros – que indica as taxas de 
juros ao longo do tempo – vêm 
fechando, precificando as expec-
tativas dos agentes de cortes, e as 
inflações implícitas nas NTNB’s es-
tão cada vez menores, reflexo das 
expectativas de inflação cada vez 
mais baixa.
Apesar das boas expectativas, uma 
problemática importante nesse 
debate é a eficácia da medida. Al-
guns economistas acreditam que 
o estímulo não seja suficiente para 
o desenvolvimento da economia 
da maneira que se espera. Nesse 
sentido, o Governo tem se mostra-
do disposto a tomar atitudes que, 
juntamente com boas condições 
financeiras, impactem positiva-
mente o crescimento do país. A 

Reforma Tributária e novas regras 
para o setor de gás também são 
tratadas como importantes refor-
mas estruturais dentro da pauta 
econômica – que tem em primeiro 
plano a Previdência.
Além disso, foram concretizadas, 
recentemente, as expectativas 
quanto às medidas de estimulo 
à demanda, com a liberação do 
FGTS e Pis/Pasep, que começa em 
setembro. Junto a elas, também 
é debatida a agenda microeco-
nômica, como, por exemplo, me-
didas para ampliação do crédito 
e alterações nas regras de debên-
tures incentivadas.
Logo, nesse cenário, o mercado 
segue confiante no que se refere 
ao novo ciclo de flexibilização 
monetária. A discussão que, há 
alguns meses, estava no plano da 
possiblidade ou não de um novo 
corte, hoje se dá na magnitude de 
um novo ciclo para a taxa básica 
de juros da economia.
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sua evolução e futuro
Joaquim Cardoso e Vitor Freitas
UFRJ

Com o desenvolvimento da tec-
nologia ao longo do tempo, hou-
veram transformações em diver-
sos setores. Isso teve início após 
o surgimento de smartphones, 
juntamente com a criação dos 
aplicativos houve uma revolução 
em vários segmentos, entre eles 
o transporte urbano. A empre-
sa pioneira no assunto é a atual 
número um do ranking de trans-
porte de passageiros, a Uber.
Em 2009, Garret Camp e Travis 
Kalanick estavam em uma feira 
de tecnologia na França, quando 
perceberam a dificuldade em con-
seguir um táxi ou um transporte 
público para retornarem à sua 
estadia. Por conta desse incon-
veniente, tiveram a idéia de cri-
ar um aplicativo para celular que 
tornaria possível solicitar o serviço 
de um motorista com carro sedã, 
surgindo o primeiro produto da 

empresa, o Uber Black. Esse pro-
duto começou a ser comercial-
izado na cidade de São Francisco 
no Estado da Califórnia, Estados 
Unidos. Assim, em junho de 2010, 
foi fundada a empresa que se-
ria a maior startup do mundo, a 
Uber Technologies Inc., que hoje 
conta com mais de 93 milhões 
de usuários ao redor do mun-
do e realiza aproximadamente 
17 milhões de viagens por dia.
As concorrentes foram surgir anos 
após a criação da Uber. Como é o 
caso da Lifty, a principal rival da 
companhia nos Estados Unidos e 
que recentemente entrou no mer-
cado do Canadá. Empresa esta, 
que em 2017, atingiu a marca de 
um milhão de viagens todos os 
dias em 350 cidades. A Lyft ini-
ciou suas operações na cidade em 
2012, com um conceito de suste-
ntabilidade e com uma imagem 
mais divertida do que as demais 

Aplicativos de mobilidade urbana: 
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empresas que tem um perfil de 
carros mais corporativos. Essa 
imagem é passada com o símbo-
lo representativo da empresa no 
parachoque do carro, um bigode 
rosa. Ela conta com 6 serviços, in-
cluindo o de locação de bicicletas.
  No Brasil, o serviço de trans-
porte urbano era centralizado nas 
mãos dos taxistas, os quais prati-
cavam preços não alinhados com 
a realidade. A solicitação por esse 
serviço teve início em 2014, du-
rante a Copa do Mundo, sediada 
em nosso país. A primeira empre-
sa a entrar no país com esse tipo 
de produto foi a Uber, que iniciou 
suas atividades em quatro grandes 
centros urbanos: Rio de Janei-
ro; São Paulo; Belo Horizonte e 
Brasília. Nos primeiros anos de ex-
istência desse serviço, houveram 
diversas desavenças com taxistas 
e regulamentação. Isso aconteceu 
devido à competição que até en-
tão nunca havia existido com os 
táxis e pelo governo considerar 
os carros como clandestinos, pois 
não haviam identificações. Esse 
cenário trouxe consequências 
negativas para a empresa, motor-
istas e consumidores, pois duran-
te muito tempo estes não podiam 
ter acesso a diversos centros im-
portantes ao longo do país, como 
principais aeroportos, rodoviárias, 
shopping e lugares turísticos, 
com risco de depredação do veí-
culo e por não serem permitidas 
as chamadas pelo app. Hoje, ess-

es problemas já foram superados 
e a Uber tem presença em mais 
de 100 cidades, com cerca de 22 
milhões de usuários, aproximada-
mente 23% de todos os usuários 
no mundo, contando com os pro-
dutos UberJuntos, UberX, UberSe-
lect, UberBlack e UberEats. Além 
disso, há diversas concorrentes 
como: Cabify, que é de origem 
espanhola e conta com quatro 
serviço e mais de 200 mil motor-
istas cadastrados; 99 App, que 
tem origem no Brasil, iniciou suas 
atividades em 2012 e hoje opera 
com quatro tipos de serviços e 14 
milhões de usuários registrados 
no app; Easy Taxi, que é um aplica-
tivo voltado totalmente o serviço 
de táxi tradicional, com presença 
em 11 países da América Latina e 
com mais de 25 milhões de down-
loads. Por fim, a Lyft que divulgou 
uma nota dizendo que quer bus-
car mercado na América Latina, 
indicando que devemos ter, em 
um futuro breve, a entrada de um 
novo player em solos brasileiros. 
Diferentemente do que muitos 
consumidores imaginam, grande 
parte dessas empresas não con-
sideram os seus business inserido 
no setor de transporte, mas sim 
como de tecnologia. O modelo de 
negócio das empresas é basica-
mente captar motoristas para a re-
alização das viagens com os seus 
próprios veículos. No entanto, é 
necessário dar todo o suporte para 
seus parceiros, para isso cabe um 



  

11

bom aplicativo para navegar, aux-
ílio em nas rotas, havendo colab-
oração com alguns dos principais 
aplicativos de tráfico urbano como 
Waze e Google Maps, segurança 
aos motoristas e passageiros, re-
sponsabilidade pelos pagamen-
tos, que diferem de determinadas 
empresas. Em troca disso, as em-
presas ficam com uma comissão 
do valor de cada viagem realiza-
da, que pode variar de 10 a 25%.
Apesar de ser um serviço infor-
mal, há uma normatização na leg-
islação brasileira tendo, no início 
de 2019 a Câmara de Deputados 
aprovado um projeto de lei que 
recomendava a regulamentação 
do funcionamento desses aplica-
tivos. Com o projeto concluído, 
originou-se a Lei 13.640/2018, em 
que se alteraram e incluíram al-
guns pontos na Lei 12.587/2012, 
responsável por instituir a Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, 
como foi o caso do artigo quarto 
“Art. 4º. X – transporte remunerado 
privado individual de passageiros: 
serviço remunerado de transporte 
de passageiros, não aberto ao pú-
blico, para a realização de viagens 
individualizadas ou compartilha-
das solicitadas exclusivamente por 
usuários previamente cadastrados 
em aplicativos ou outras platafor-
mas de comunicação em rede.”. 
Com isso, conclui-se que os mu-
nicípios brasileiros deverão reg-
ulamentar, realizar a cobrança de 
tributos do serviço e exigir a con-

tratação de seguro de Acidentes 
Pessoais a Passageiros(APP) e do 
Seguro Social(INSS) às atividades 
dos aplicativos de transportes.

Compensa o uso do aplicativo ao 
carro próprio? Como é a adesão?
Com a popularização dos aplica-
tivos de mobilidade urbana nos 
últimos anos, a discussão sobre 
a necessidade do usuário possuir 
um carro veio à tona. As espec-
ificidades de cada região fazem 
grande diferença nessa decisão, 
como o preço do combustível, 
a qualidade do sistema público 
de transporte, taxas e impostos. 
As questões econômicas mencio-
nadas anteriormente variam de 
caso para caso, mas em geral per-
mitem que uma parcela de usuári-
os não enxergue os carros como 
bens indispensáveis, podendo 
gerar uma economia que permita 
morar em um local mais próximo 
do trabalho ou realizar aplicações 
financeiras. Além das questões rel-
ativas às finanças, o uso do aplica-
tivo se adequou à outras necessi-
dades da sociedade atual, que está 
cada vez mais acelerada, em busca 
de otimização de tempo, poden-
do responder mensagens, fazer 
ligações, ler livros ou realizar quais-
quer outras atividades durante o 
trajeto, bem como se blindar de 
incômodos cotidianos no trânsito. 
Entre 2014 e 2017, as emissões de 
carteira de motorista no Brasil para 
jovens entre 18 e 21 anos tiveram 
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uma queda de 20,61%, tendo um 
grande peso nessa queda o eleva-
do custo do processo para possuir 
a CNH somado à crise econômica 
que atingiu o país. Entretanto, é 
inegável que haja uma diminuição 
da imagem do carro como sinôn-
imo de liberdade para o jovem, 
diferente de décadas atrás, hoje 
há possibilidade de um destino, a 
qualquer momento, se encontrar 
a alguns cliques na tela do celu-
lar. Dentro dessa linha,o professor 
universitário Luiz Afonso Senna, 
PhD em Transportes pela Leeds 
University (Inglaterra) e ex-dire-
tor da Agência Nacional de Trans-
porte Terrestre (ANTT), explica: “Os 
jovens já não são mais tão apaixo-
nados pelo carro, mas não aban-
donaram as comodidades. Agora, 
aqueles de classe média têm os 
aplicativos ou os próprios pais”. 
Por outro lado, há questões que 
mesmo com uma maior viabili-
dade financeira pesam na escol-
ha do usuário para não depend-
er de carro próprio. O sócio do 
Boston Consulting Group (BCG), 
Régis Nieto, responsável por uma 
pesquisa na área, salienta que 
“é importante lembrar que abrir 
mão do carro traz eficiência, mas 
há perda para situações específi-
cas como na hora de sair com a 
namorada, viajar ou passear com 
crianças pequenas que precisam 
de cadeirinha”. Outro  obstáculo, 
é que para 16% dos entrevistados 
na pesquisa é incômodo entrar 

em um carro de uma pessoa de-
sconhecida. Portanto, é possível 
observar que em alguns aspectos 
ainda há uma certa dependên-
cia por parte de alguns usuári-
os em determinadas atividades.
IPO
 Os aplicativos estão cada 
vez mais difundidos no globo, cri-
ando novas gigantes multinacio-
nais com a necessidade de crescer 
ainda mais. Recentemente, a Lifty 
e a Uber realizaram seus IPO’s, em 
29 de março e 10 de maio, respec-
tivamente, sendo o da Uber um 
dos maiores IPO’s da história. Com 
um crescimento exponencial ao 
longo de seus anos, e a popular-
ização dos serviços, foram se crian-
do grandes expectativas em cima 
desses eventos no primeiro seme-
stre do ano. Até o início do mês, 
considerando a cotação da aber-
tura do dia 12 de agosto, o preço 
da ação da Lyft possui uma desval-
orização de 32,9% desde seu IPO, 
enquanto a Uber teve uma desval-
orização de 5,1%. Além disso, seu 
primeiro dia de pregão contou 
com o maior prejuízo financeiro da 
história de IPO’s dos EUA, de acor-
do com a pesquisa de Jay Ritter, 
professor de economia da Univer-
sidade da Flórida, que possui di-
versos artigos publicados sobre o 
assunto. Portanto, é possível repa-
rar certa insegurança do investidor 
nas principais empresas de ride 
sharing do território americano.
 Em primeiro plano, com a divul-
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gação dos dados das empresas 
por conta do IPO, houve um dile-
ma sobre a possibilidade de inve-
stir em empresas populares, com 
grande crescimento, apesar de 
serem observados balanços in-
stáveis, que chegam a demonstrar 
prejuízos. Ainda sim, mesmo que 
seja comum para empresas de 
tecnologia no início do percurso 
possuir problemas como esse, es-
sas duas principais empresas pos-
suem 10 anos desde a fundação, 
no caso da Uber, e 7 no caso da 
Lyft . Isso acontece por conta dos 
altos custos da empresa, seja para 
expansão em outras áreas, como 
de delivery no caso da Uber, pelos 
grandes salários de desenvolve-
dores ou pela dinâmica competiti-
va do setor. Esse último, por conta 
da pressão competitiva no setor, 
faz com que a empresa tenha um 
CAC (custo de aquisição de cli-
ente) alto, com vouchers para os 
usuários e subsídios aos motor-
istas pela preferência de uso do 
aplicativo. Ainda que com o au-
mento da receita em relação ao 
ano anterior, ambas as empresas 
apresentaram prejuízos recente-
mente. No primeiro semestre de 
2019, estes chegaram a ser es-
timados em 1 bilhão de dólares 
no caso da Uber, e 1.1 bilhões no 
caso da Lyft apenas para os três 
primeiros meses do ano. Seguin-
do a tendência de maus resul-
tados, no dia 8 de agosto a Uber 
reportou um prejuízo maior que 

o esperado, ocasionando no pior 
resultado da história da empresa. 
 Apesar da quebra de ex-
pectativa de alguns investidores, 
alguns mais atentos já mostravam 
indícios de certa desconfiança no 
modelo de negócio. Ao longo dos 
anos, a Uber recebeu diversas ro-
dadas de investimento privado, 
levantando mais de 20 bilhões 
de dólares. De certo modo, es-
sas rodadas de financiamentos já 
demonstravam um sinal de ne-
cessidade de captação de caixa 
de tempos em tempos. Enquanto 
num primeiro momento os inves-
tidores eram os principais fundos 
americanos, nas últimas rodadas 
começaram a captar mais de fun-
dos árabes, o que pode ser um 
indício que o mercado america-
no, mais qualificado, já não estava 
mais com a mesma expectativa
Nesse contexto, as empresas se 
manifestaram e admitiram que 
podem não alcançar o lucro no 
futuro, mas até quando? Será 
que o setor tem perspectivas de 
mudanças para diminuição dos 
custos operacionais e assim se 
tornar lucrativo a médio prazo? 

Seguindo em frente, há mudanças 
por vir
Em meio às inovações em diversos 
setores, o modelo de ride sharing 
também está evoluindo. Tudo in-
dica que a saída para esses cus-
tos altos está relacionada ao uso 
dos carros autônomos, de modo 
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a tornar as empresas lucrativas.
A dinâmica competitiva, além 
de ser acirrada pela fatia de mer-
cado na conjuntura atual, com 
a distribuição de vouchers, por 
exemplo, cada vez mais se inten-
sifica para o domínio do uso em 
massa desses veículos, e nos últi-
mos meses já temos indícios do 
caminho das duas principais em-
presas dos EUA, a Uber e a Lyft.
 Antes de observar como 
cada uma está lidando com a im-
plementação da tecnologia, é in-
teressante entender de fato como 
esta se desenvolve e seus desafios. 
A sociedade de engenheiros auto-
motivos internacional (SAE) classi-
fica as autonomias de 0 a 5, hoje 
existem veículos de autonomia 
nos níveis 2 e 3, ou seja, autono-
mia parcial e condicional. Dentre 
as tecnologias mais usadas, em 
um extremo encontramos os car-
ros com LIDAR, que é um radar a 
laser que permite a criação de um 
mapa tridimensional com bastan-
te precisão, contudo seu preço 
pode ultrapassar o do próprio 
carro. Já no outro extremo, temos 
carros sem esse radar, como o Tes-
la, que utiliza dados de direção 
de motoristas e processamen-
to de imagens, o que solicita um 
nível de programação elevadíssi-
mo, ainda mais em condições ad-
versas. Apesar dos desafios pela 
frente, há avanços e a autonomia 
em estrada já está muito mais 
próxima, principalmente por con-

ta da menor imprevisibilidade em 
relação aos percursos urbanos. 
No mês de maio, um caminhão 
elétrico sem motorista começou 
a fazer entregas diárias na Sué-
cia pela desenvolvedora Einride.
Diante da questão do domínio 
dessa tecnologia, afinal, onde es-
tão as principais empresas de ride 
sharing dos EUA? A Waymo, uni-
dade de carros autônomos da Al-
phabet (holding do Google), que 
apesar de já oferecerem serviços 
de ride sharing, anunciou no mês 
de maio a disponibilização de 
veículos para a Lyft, que já  no fi-
nal do mês de junho começaram 
a rodar de forma limitada. Os cli-
entes podem escolher a viagem 
em uma área delimitada por um 
carro autônomo, com um motor-
ista a bordo por conta da segu-
rança. A Uber não fica atrás, entre 
2019 e 2020 estará recebendo 24 
mil veículos da Volvo e no último 
mês a versão mais recente dess-
es carros foi anunciada. O diretor 
executivo da Uber, Dara Khosrow-
shahi, afirma: “É o primeiro design 
pronto para rodar sem motoris-
ta, mas teremos motoristas por 
questões de segurança”. Dessa 
forma, ficam claros os próximos 
passos do setor em relação a um 
novo nível de competitividade e 
tecnologia, e a empresa que con-
seguir a maior vantagem nesse 
complexo uso de veículos autôno-
mos pode consolidar seus lucros 
e ser dominante em seu mercado.
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Impactos da peste suína na Economia

Larissa de Souza Lima
UFF

Neste artigo, será mostra-
da a relação direta que há en-
tre a peste suína, também
referida como ASF (afri-
can swine fever) e a insurgen-
te pressão inflacionária na
economia chinesa, assim 
como para o mercado glob-
al de proteínas. Os efeitos deste
ocorrido na cadeia produtiva 
chinesa serão analisados tan-
to para curto prazo quanto
para longo prazo, apresentan-
do assim projeções de o que 
esperar da reorganização
desta cadeia produtiva e da 
dinâmica de acomodação 

de preços. É importante,
também, que o leitor saiba 
que a ASF não é equiva-
lente em inglês a gripe suína
(H1N1), são vírus diferentes com 
sintomas também diferentes.
Os primeiros relatos de pes-
te suína em rebanhos surgi-
ram em Agosto de 2018, no
nordeste chinês, porém, so-
mente em Março de 2019 que 
os maiores impactos da ASF
passaram a ser observados 
com mais vigor, quando o 
preço/kg da carne suína já
iniciou movimentos de alta, prin-
cipalmente na China, EUA e 
Brasil.
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Diferente de outras zoono-
ses como a febre aftosa ou a 
encefalopatia espongiforme
bovina (Vaca Louca) que são 
altamente perigosas para 
a saúde humana, segundo
fontes da USDA, não há nen-
huma evidência que com-
prove que esta doença esteja
associada à morte de hu-
manos, ou malefícios no ger-
al. Em relação aos suínos,
entretanto, é extremamente le-
tal, sendo seu contágio feito 
também pelo ar. Em relação
ao vírus, este consegue fi-
car incubado tanto em camin-
hões de transportes quanto
celeiros, por até trinta dias. 
Já em frigoríficos estima-se 
que o vírus consegue se
manter vivo durante anos. A 
peste suína, além disso, não 
conta com uma vacina ou
um tratamento para os ani-
mais contaminados, por isso, 
a única solução para evitar a
contaminação de um reban-
ho inteiro é o abate ao pri-
meiro sinal da doença.
Este é um dos motivos da 
menor volatilidade dos preços 
logo no início da epidemia.
Isto porque, quando o cri-
ador foi capaz de identifi-
car os sinais de ASF em seu
rebanho, ele pode abate-lo 
todo de uma vez, minimi-
zando suas perdas. Assim,

conseguindo ofertar a carne 
suína, mesmo que con-
taminada, mas propícia ao
consumo humano no merca-
do. Ocasionou-se então uma 
onda de abates, porém, por
outro lado, certa ma-
nutenção da oferta da carne 
suína nos primeiros meses.
Segundo dados do Ministério 
de Agricultura Chinês, 
nos últimos oito meses os
rebanhos chineses já sof-
reram uma contração de 15%, 
sendo que, muitas fontes
locais revelam que esses númer-
os possam ser ainda maiores, 
isto porque, acredita-se
que este governo possa es-
tar escondendo a verdadei-
ra magnitude desse problema
nos criadouros.
Traduzindo esta contração do 
rebanho chinês em parâmet-
ros de oferta mundial, isto
equivale a uma redução de 7% 
da totalidade da carne suí-
na ofertada no mundo. Além
disso, a China, culturalmente, 
representa o maior consumi-
dor e importador de proteína
suína do mundo. Sendo que 
para tal, 97% desta proteí-
na consumida é de produção
doméstica, tendo em vis-
ta o protecionismo do gov-
erno local e os programas de
incentivo às grandes fa-
zendas de produção suína.
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Além da redução dos reban-
hos de porcos na China, um 
outro fator observado que
pode agravar esse quadro 
é um desequilíbrio na pro-
porção de porcos para porcas.
Atualmente, há uma con-
tração mais acentuada de por-
cas nos criadouros do que de
porcos adultos, o que pode au-
mentar ainda mais o tempo 
de recuperação da indústria
doméstica chinesa de proteí-
na suína (Figura 4). Esse 
movimento de declínio na
produção de porcas se deu des-
de o começo do ano de 2018, 
quando o preço do porco
crescido pronto para o 
abate se encontrava em 
um patamar muito baixo,
desestimulando o criador a 
manter tal taxa de natali-
dade, assim, criando também
menos porcas. Logo, esse é 
mais um fator que pode acel-
erar os preços da carne
suína, dado que o tempo de 
maturação da proteína se di-
vide em, gestação, que dura
aproximadamente 4 meses, 
e o crescimento para fase 
adulta, que dura 6 meses.

Logo, pela magnitude da con-
tração dessa oferta mundi-
al e pela alta dependência do
consumo de carne suína 
por parte, principalmente, 
da população chinesa, essa
escalada do aumento de preços da 
proteína será ainda maior, e assim 
estima-se que os níveis de preços 
se manterão altos por um inter-
valo de mais de dois anos, tempo
esperado para a recuper-
ação da cadeia de produção de 
carne suína na China, como
será demonstrado mais a frente.
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mente do grande produtor, a
recuperação do pequeno é 
mais difícil de se acreditar, já 
que envolve elevados custos
e necessidade de financiamen-
to, a além disso, já havia a 
tendência do declínio desse
produtor menos especializado 
tecnologicamente.

Um outro fator, mais endóge-
no a produção desse setor 
chinês, é a facilidade de
quebra do pequeno produ-
tor, também conhecido como 
produtor doméstico, que
estruturalmente correspon-
de a até 20% da produção 
chinesa. Isto, porque há
aproximadamente cinco anos 
que o setor de produção de 
proteína suína se encontra
em declínio, e desde então, 
os maiores afetados vem sen-
do os pequenos produtores,
que são os mais suscetíveis 
a perderem em custos para 
grandes produtores pelo fator
escala. Além disso, há in-
dícios também que, estes es-
tão sendo os maiores afetados
ao alastro da ASF em toda 
a China, porque, diferente-
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Já em relação à inflação na 
China como um todo, é im-
portante ressaltar que as
tensões geradas pela guer-
ra comercial entre EUA e Chi-
na estavam levando o país do
sudeste asiático a um quadro 
de início de deflação. Ao le-
var em consideração o tempo
que o IPC chinês passou 
abaixo de 2% e sabendo que 
a média do IPC desde 2014
vem se mantendo em 1,8%, a 
inflação em Janeiro de 2019 
cresceu aproximadamente
1,7% em relação ao ano an-
terior, já em Fevereiro de 
2019 cresceu 1,5% em relação
ao ano anterior, então, até 
este ponto, os preços eram 
fracamente afetados por
alguma aceleração.

Entretanto, o choque na ofer-
ta de carne suína afeta con-
sideravelmente o IPC chinês,
já que maior parte da ces-
ta é dada por produtos ali-
mentícios, e a proteína que se
destaca para o consumidor 
chinês é a proteína suína. Já 
em Março, quando os efeitos
do choque começaram a ser sen-
tidos, em relação ao ano an-
terior, houve um aumento
de 2,3% no IPC, a maior 
aceleração de preços des-
de Outubro de 2018. A maior
participação deste aumen-
to foi, claro, na cesta alimentí-
cia do IPC, já que o resto da
cesta só aumentou 1,8% em 
comparação ao mês ante-
rior, Fevereiro, de 1,7% de
aumento ao ano.
Por isso, acredita-se que 
apesar da forte tendência ex-
ercida pelos preços de proteína
suína na composição total da 
cesta, não haverá uma grande 
aceleração da inflação na
economia chinesa como um 
todo, por haver um consid-
erável espaço presente de
capacidade ociosa no resto 
da economia dessa economia.
Outro fator também digno de 
análise sobre o comportamen-
to da economia chinesa, foi
a ocorrência do Vírus da Sín-
drome Reprodutiva e Respi-
ratória dos Suínos (Blue Ear)
em 2008. Esta zoonose car-
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rega algumas semelhan-
ças com o momento atual de
choque na produção de proteína 
suína e como ela se comportou.
Apesar da Blue Ear ter vaci-
na e seu período epidêmico 
ter sido menor em decorrência
disto, foi possível obser-
var uma mudança de con-
sumo de carne suína para o
substituto mais próximo em 
preço no o país, a carne de 
frango. Entre as medidas
tomadas pelo governo, podem-
os destacar o teto de preços 
para as proteínas à época
e a redução de tarifas para al-
guns exportadores. Neste 
caso o Brasil se destaca, já
que uma vez tendo conse-
guido penetrar nesse mer-
cado e usufruindo de todos
certificados sanitários 
necessários, este conseguiu 
se manter presente até hoje,
podendo assim ser um dos 

maiores beneficiados tendo 
em vista a baixa utilização da
capacidade do setor de proteína 
brasileira, além dos baixos custos.
Por fim, acredita-se que o 
preço global da carne suína 
será impactado positivamente,
assim como os preço de out-
ras proteínas por conse-
quência, mas em menor
magnitude. A indústria chine-
sa precisará de pelo menos 
dois anos de recuperação, em
decorrência disso, o preço da 
carne suína deve ainda au-
mentar atingindo até Rmb
20.5 por kg em 2020, depen-
dendo também do afrouxam-
ento das tensões com EUA,
que é o segundo mais expor-
tador da carne suína mun-
dial. Deverá haver também
maior demanda de carne de 
frango. Porém, em relação a 
proteína como um todo, um
fator que pode suavizar esta in-
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flação de preços globais são 
os altos estoques de grãos
de soja mundiais, principal-
mente por parte da Argenti-
na e agora por parte da China.
Logo, esse fator pode le-
var a uma certa redução no 
custo tanto da produção da
proteína substituta quan-
to da proteína suína.
Deste modo, a economia chine-
sa não passará por grandes 
pressões inflacionárias,
assim, não ficando muito dis-
tante da sua meta de inflação 
em 3% em 2019. Por fim,
uma pequena variável de 
ajuste que o Banco Central 
pode realizar é a contração de
uma política monetária no 
decorrer do ano para entre-
gar esta economia em sua meta.



  



  Taxa Selic e sua função na 
política monetária

Maria Eduarda Mesquita
IBMEC

Quem acompanha os noticiários 
sabe, a cada reunião do Copom os 
investidores, e as próprias institu-
ições financeiras, aguardam com 
expectativa a decisão do conselho
quanto à taxa Selic. Mas por que 
a Selic tem tanta importância na 
economia? Como que a mesma 
controla as finanças do país in-
teiro? Entender essas questões é o
principal objetivo deste artigo. 
A taxa Selic, além de ser a mais 
importante taxa de juros do nos-
so país, é o principal instrumen-
to de política monetária utiliza-
do pelo BACEN para controlar a 
inflação e o nível de investimen-
to do país. De forma resumida, a 
Selic é a taxa de juros utilizada
em operações de empréstimos 
diários entre instituições fi-
nanceiras que se garantem
utilizando títulos públicos fed-
erais.   O termo Selic é uma sigla 
para Sistema Especial de Liq-
uidação e de Custódia, que é
uma infraestrutura do merca-
do financeiro que faz parte do 
Sistema de Pagamentos Brasile-
iro (SPB) e é fundamental em 

casos de falência de instituições 
financeiras. O Selic emprestou 
seu nome a taxa, uma vez que a 
mesma é apurada pela própria
instituição.   Antes de iniciar a 
explicação acerca dos aspectos 
definidores da taxa é importante
entender os dois tipos existentes de 
Selic, a Selic Meta e a Selic Over. 
A primeira citada é a mais impor-
tante, ela é a meta que o Copom 
estipula nas reuniões - a cada 45 
dias - e serve de referência para as 
demais taxas praticadas no Bra-
sil. A taxa Selic Over, se refere a 
média ponderada de todas as op-
erações financeiras registradas no 
Selic lastreadas em títulos públi-
cos.  Inicialmente, diremos que a 
taxa Selic é um índice obtido por 
meio de uma média ponderada, que 
passa a ser taxa referencial para a 
política monetária e é obtido pela
seguinte fórmula:
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Lj: fator diário correspondente à taxa 
da j-ésima operação;
Vj: valor financeiro correspondente à 
taxa da j-ésima operação;
n: número de operações.



  
Partindo desse princípio, pode-se 
verificar que o índice é atualiza-
do diariamente, através de oper-
ações compromissadas, que são 
conhecidas como overnight. A 
taxa Selic serve então como taxa 
de juros de pagamento de dívida 
do governo federal representada 
por títulos públicos adquiridos 
diariamente por instituições fi-
nanceiras. Logo, a Selic tem lastro 
nos títulos públicos e é modifica-
da diariamente de acordo com a 
overnight - no entanto, a mesma 
sempre se aproxima da Selic Meta, 
que vimos anteriormente. De 
outra forma, a Selic pode ser us-
ada em operações de curto prazo 
interbancárias. Ou seja, um Ban-
co A pega recursos emprestados 
por um Banco B por um dia, e
oferece títulos públicos como ga-
rantia e assim o Banco A conseg-
ue reduzir riscos e juros na tran-
sação. No final, os riscos cabem 
ao governo, pois o banco utilizou 
seus títulos como lastro para op-
eração e o prazo é o mais curto  
possível, um dia. Tendo em men-
te os aspectos definidores da Selic, 
podemos passar para a próxima
etapa deste artigo e explicar a 
importância da mesma para a 
nossa economia. Como dito an-
teriormente, a Selic é um in-
strumento de política mon-
etária usado para controlar
a inflação. Mas como isso se torna 
possível? Vamos supor que o Co-
pom decidiu reduzir a taxa bási-

ca de juros. Com isso, a aquisição 
em títulos públicos não se torna 
tão atrativo à população, já que 
os títulos lastreiam a Selic, e en-
tão há maior sobra de dinheiro 
para a população, que passa a 
ter mais capacidade de consumo 
e maior acesso ao crédito. Com o 
aumento da demanda, os preços 
também tendem a subir, causan-
do então o processo inflacionário
da moeda. De forma contrária, caso 
o Copom opte por aumentar a taxa 
Selic, a aquisição de títulos públi-
cos se torna atrativa, uma vez que 
o governo federal terá que pagar 
mais para quem adquire os títu-
los. Por sua vez, o dinheiro passa 
a ser retido nesse tipo de operação, 
diminuindo recursos disponíveis 
para consumo. Com a população 
consumindo menos os investimen-
tos em produção também serão 
menores, causando desaceleração 
na economia e redução de preços. 
A Selic está sempre ligada aos mo-
mentos econômicos do Brasil, já 
que a meta é a referência de con-
trole de consumo e de juros. Em 
2015, durante o ápice da crise, ela
iniciou uma escalada que durou 
até outubro de 2016, quando sof-
reu a primeira queda. Nesse perío-
do, a inflação chegou a alcançar 
10%, fazendo-se necessário con-
ter o consumo, o Copom optou 
por aumentar a taxa. Com a mu-
dança de governo em 2016, após o 
impeachment de Dilma Rousseff, 
houve diversas reformas que per-
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mitiram a retomada da atividade 
e, ao final do ano, a taxa Selic 
sofreu diversos cortes até março
de 2018, quando alcançou 6,5% - a 
mais baixa da história.Na última 
reunião do Copom, o conselho decid-
iu por manter a taxa em 6,5% pela
décima vez consecutiva, o que já 
era esperado pelas instituições fi-
nanceiras. No entanto, o mercado 
já começa a precificar uma redução 
nos juros básicos para 6,25%
em setembro e terminan-
do o ano em 5,50%, devido 
à desaceleração da atividade
econômica, o índice de desem-
prego e a inflação na meta.

Ao compararmos a taxa de ju-
ros do Brasil com a de out-
ros países, podemos perceber
que possuímos uma das mais 
altas do mundo. Na Euro-
pa, o Banco Central Europeu é
a instituição responsável 
por manter a estabilidade de 
preços da zona do euro. No
momento a taxa determina-
da pelo BCE é de 0%, desde 
março de 2016, o que permite
que bancos concedam em-
préstimos, dentro da zona 
do euro, com juros baixos –
variando entre 7% e 18%.
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Já nos Estados Unidos o 
Fed é o responsável pela ma-
nutenção das taxas. Em sua
última decisão, o Federal Re-
serve manteve as taxas de ju-
ros entre 2,25% e 2,50%, o
que era o esperado pelo mercado.
A taxa de juros básica no 
Brasil é e sempre foi eleva-
da por razões tipicamente
estruturais, como a seg-
mentação do crédito – op-
erações do BNDES, crédito
habitacional, crédito rural, 
etc – não importa qual seja 
a Selic, os juros atribuídos a
esses empréstimos (crédito di-
recionado) não se modificam.
Outra razão é a situação fis-
cal do país. O medo dos in-
vestidores levarem calote
aumenta o risco de inve-
stir em títulos públicos bra-

sileiros, o que faz aumentar a
demanda por juros mais el-
evados. No entanto, em um 
cenário de reformas, é possível
que todos esses problemas se-
jam superados e que a expec-
tativa do mercado de uma
redução na  taxa  Selic possa ocorrer.
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A história da Bolsa de Valores 
no Rio
Apolo Alberto
FGV

Bolsas de Valores do Brasil
Atualmente, todo o mercado é
concentrado na capital financeira 
do Brasil, São Paulo. Não é dif-
erente para o mercado de ações, 
que hoje é todo comercializado em 
uma única bolsa brasileira, a B3. 
Mas nem sempre foi assim Diver-
sas bolsas de valores já existiram. 
Bolsa do Paraná (BVPR), Minas 
Gerais (BVMG), Bolsa do extremo 
sul (BVES) e a Bolsa de Valores do 
Rio de Janeiro (BVRJ). Esta foi 
uma das mais antigas e mais rel-
evantes do Brasil e teve mais de 
150 anos de atividade, exercendo o 
importantíssimo papel de inaugu-
rar o mercado financeiro no país.

Desenvolvimento e Mercado Fi-
nanceiro

O contexto de nascimento da 
BVRJ foi ainda na monarquia, 
1820 (século XIX), onde se nego-
ciavam câmbios, navios, as pri-
meiras empresas estatais e até
escravos. Na passagem da meta-
de do século (XIX), os Bancos 
começaram a ganhar relevân-
cia e destaque com o desenvolvi-
mento das atividades econômicas 
no Brasil. Banco da República e 
Banco do Comércio são exemplos 
de bancos com ações negociadas.
“Brasil, um país continental”. 
No começo do século XX, com o
desenvolvimento e o desejo de 
conectar as regiões do Brasil, as 
empresas de rodovias passaram 
a ter forte presença no país, ten-
do muitas negociações na BVRJ. 
O início de negociações de dívi-
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das públicas (prefeitura do Rio 
de Janeiro) e fundos que abatiam 
imposto de renda conquistaram 
grandes movimentações na bolsa. 
O índice IBV era tão importante 
para na época quanto o BOVES-
PA, como referência e bench-
marking. A Bolsa de Valores do 
Rio de Janeiro teve mais de 150 
anos de grande contribuição para 
o desenvolvimento econômico e 
mercado financeiro no Brasil em
tempos que o Rio de Janeiro foi sua 
capital financeira. Até que o cen-
tro financeiro começou a mudar.

Queda da BVRJ e o caso Naji 
Nahas
Com o aumento da movimentação 
de capital em São Paulo no final do
século XX, a BVRJ começou 
a perder espaço para a Bol-
sa de Valores de São Paulo
(BOVESPA). São Paulo 
começara a se tornar a capi-
tal financeira do país. A bolsa
paulista já negociava 50 vez-
es o valor da bolsa carioca na 
virada do milênio. A BVRJ
foi adquirida pela BOVESPA em 
2002, que encerrou suas nego-
ciações e a transformou em ponto 
de eventos e turismo. Um escân-
dalo com Naji Nahas contribuiu 
para a perda de credibilidade e
queda da bolsa carioca. Mui-
tos atribuem à Naji Nahas a 
responsabilidade pelo fim da 
bolsa. Embora não seja o real 
motivo, sabe-se que Nahas teve 

forte contribuição para a queda.
Nascido no Líbano e cria-
do em Cairo, Naji Nahas 
veio para o Brasil em 1969,
aos 23 anos, com alguns mil-
hões de dólares, doados 
pela família, em busca de
oportunidades no país. Nisso 
pode-se dizer que ele obteve êxito.
De criações de coelhos à especu-
lações no mercado da prata, Na-
has aumentou significativamente 
seu patrimônio, mostrando-se um 
habilidoso homem de negócios. 
Mas foi por seus investimentos 
na bolsa de valores que ele ficou
famoso. Nahas obteve lucros sig-
nificativos manipulando as ações 
da Petrobras. Na época a empre-
sa não tinha o alto valor de mer-
cado que tem hoje e o mercado
acionário brasileiro era uma 
fração do atual. Mesmo assim, 
Nahas precisava de muito din-
heiro pra conseguir mover o preço 
das ações. Para fazer isso, tomou
volumosos empréstimos com di-
versos bancos. O esquema fun-
cionou da seguinte maneira: Na-
has comprou grande quantia de 
opções de compra da Petrobrás 
e logo após começou a comprar 
as ações da empresa, com o din-
heiro dos empréstimos, puxan-
do o preço para cima. A medida
que os preços subiam, o merca-
do ia se animando e mais inves-
tidores entravam comprados no 
papel. No dia do vencimento, ele 
exerceu as opções e comprou as
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ações a um preço muito abaixo do 
mercado, e as vendeu no mesmo 
dia, lucrando a diferença. O mais 
interessante dessa manipulação 
foi que, ao exercer suas opções de 
compra, Nahas possuía grande 
parte das ações de free float da 
Petrobras, e os investidores que 
venderam as opções pra ele ti-
veram que comprar as ações do
próprio Nahas, a preço de mer-
cado, para vendê-las a ele pelo 
preço estabelecido nas opções. Ou 
seja, ele lucrou com a diferença de 
preços e ainda ficou com as ações. 
Depois de quitar os empréstimos, 
estima-se que ele tenha lucrado 
30 milhões de dólares com essa 
jogada. Nahas chegou a ser preso 
em 1996 e multado em 10 milhões 
pelas CVM, que declarou haver 
mais de cem laranjas envolvidos 
nas manipulações do investidor 
libanês. Posteriormente foi jul-
gado e inocentado pelo Tribunal 
Regional Federal da 2° região.

Sucesso da BM&FBovespa e B3
Nos  dias atuais, existe somente a 
B3, que engloba a BM&FBoves-
pa, onde ocorre toda a movimen-
tação de ações das principais 
empresas do Brasil, títulos de
de renda fixa público e privados 
e contratos, por exemplo. A prin-
cipal capital financeira e cor-
porativa, onde se concentra o 
mercado financeiro é São Paulo.
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O potencial do mercado 
financeiro no Nordeste

Leonardo Albuquerque e Rafael Lemos
UFPE

Situação macroeconômica do 
Brasil 
Os últimos anos foram de enorme 
crescimento para o mercado de 
capitais brasileiro. A taxa de ju-
ros SELIC no patamar mais baixo 
e com certeza foi fator funda-
mental para a multiplicação dos 
CPFs cadastrados na B3 e am-
pliação da discussão e interesse 
acerca de investimentos e mer-
cado financeiro. Somado a este 
fator, o fluxo crescente de infor-
mações e portais de conteúdo,
abordando o tema de finanças e 
investimentos, tem exercido pa-
pel substancial em despertar o
interesse da população brasileira a 
respeito da importância do tema. 
É preciso levar em consideração 

que o Brasil ainda é um país onde 
a maioria da população não possui 
qualquer tipo de instrução sobre 
finanças pessoais e investimentos. 
É um tema ainda muito restrito 
e, por essa razão, a maioria dos 
brasileiros ainda se encontra em 
situação de endividamento e/ou 
inadimplência. O movimento das 
Ligas Financeiras, baseando-se em 
modelos já existentes nos EUA,
tem crescido bastante no Bra-
sil a partir deste crescimento da 
demanda por conteúdo e infor-
mações acerca do universo finan-
ceiro e, consequentemente, tem 
tido sua representação nos Es-
tados do Nordeste. A UFPE Fi-
nance foi pioneira no estado de 
Pernambuco, surgindo em 2016, 
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mas retomada em 2018 após um 
momento de evasão dos fun-
dadores (que encontraram opor-
tunidades de crescimento no 
Mercado). O retorno veio com 
foco direcionado à aproximação e 
desenvolvimento dos conceitos de 
Mercado Financeiro na Universi-
dade Federal de Pernambuco. E o 
impacto disso tem sido estendido 
para todo o Estado. Temos perce-
bido, com o tempo de atuação, o 
potencial de foco no Nordeste e o
interesse crescente dos moradores 
da região por educação financeira 
e dos universitários da região pelas 
carreiras no Mercado Financeiro.
Durante muitos anos, a percepção 
comum dos estudantes e profis-
sionais do Nordeste era de que 
não havia espaço para abordar ou 
trabalhar com mercado financeiro 
em suas cidades. A experiência da 
liga tem sido muito gratificante, 
neste sentido, para mostrar que,
apesar do Nordeste ser uma 
região do País com renda per cap-
ita menor, quando comparada
aos grandes centros comerciais 
(SP, RJ, MG), ainda há uma forte 
demanda sobre o tema na região. 
Esse efeito de popularização re-
cente, principalmente em Recife, 
tem forte participação de grandes 
financistas que começaram a 
atuar na localidade, principal-
mente através do Instagram. 
Saulo Godoy e Arthur Dantas 
Lemos, ambos parceiros das li-
gas universitárias regionais, são 

alguns expoentes neste sentido.

Ricos enviando o dinheiro para 
fora. 
A concentração de renda nos Es-
tados do Nordeste reflete muito 
do que acontece no Brasil como 
um todo. Enquanto nos interi-
ores estão as famílias com índi-
ces de qualidade de vida mais 
baixos, nas capitais estão as pou-
cas famílias da elite, muitas vez-
es com muita influência política e 
com muito capital para investir.
Grande parte desse capital, 
quando investido, está em fun-
dos privados, principalmente em 
gestoras de fora da região e até 
mesmo de fora do país. Ou seja, 
há um oceano azul gigantesco na 
criação de um serviço mais dire-
cionado e intimista aos clientes do 
Nordeste. Porém, o grande foco 
dos investimentos das famílias da 
região ainda é em imóveis. Sendo
assim, boa parte do capital em 
circulação dos Estados do Nor-
deste é dependente das flutu-
ações do Mercado Imobiliário.

Foco em Pernambuco
Em Pernambuco, onde a UFPE 
Finance atua, o mesmo se repete. 
Além disso, para a classe média, 
não surpreendentemente, é comum 
encontrarmos elevados montantes 
aplicados em poupança e caindo 
na narrativa dos grandes ban-
cos. Refletindo, assim, os mesmos 
índices presentes nacionalmente, 
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com poucos investidores em renda 
variável e em ativos mobiliários. 
Quando sobra dinheiro, a primei-
ra opção para muitos ainda é a 
compra de imóveis para aluguel. 
Isso, claramente, continua como 
reflexo da História de instabili-
dades econômica e políticas, além 
de uma certa desconfiança com 
relação ao Mercado de Capitais.
A mudança, no entanto, é que 
a população nordestina parece 
estar muito mais disposta
a aprender. Percebe-se, inclu-
sive, o surgimento de educa-
dores financeiros com locação no
Estado, além de um número 
cada vez maior de escritórios 
de Agentes Autônomos de In-
vestimentos. O conceito de Cor-
retoras e investimentos fora 
dos grandes bancos é algo novo
para a região e, aos poucos, 
tem ganhado market share não 
só em Pernambuco, mas no
Nordeste como um todo.

Conceitos geopolíticos em Per-
nambuco
Pernambuco é o segundo esta-
do mais populoso do Nordeste 
(atrás apenas da Bahia) e o séti-
mo do País. Tendo uma população 
em 2018 de 9.496.294 de pessoas 
(IBGE), são 1.637.834 em Recife, 
sua capital (IBGE), e pelo menos 
o dobro disso na Região Metro-
politana do Recife. Devido a in-
teresses de investimentos exter-
nos, bem como uma cultura forte 

e aspectos turísticos de referência, 
a cidade é considerada por seus 
moradores como a Capital don 
Nordeste. O reflexo disso vem no 
desenvolvimento de uma relevân-
cia a nível nacional, com aspectos 
muito modernos. O Porto Digital, 
por exemplo, é um pólo de desen-
volvimento tecnológico do país, 
responsável por exportar diversos 
profissionais ano após ano, e está
presente em Recife-PE. A veia de 
tecnologia já é bem consolidada.
Pernambuco também é relevante 
pelos aspectos políticos. Sendo, ao 
longo da História, um dos mais 
influentes e engajados estados do 
Brasil, hoje é detentor do maior 
número de consulados estrangeiros 
fora do eixo Rio-São Paulo.

Mercado Financeiro em Pernam-
buco
É possível classificar o mercado 
de investimentos em Pernambu-
co como um setor em ascensão. 
A quantidade de pessoas e gru-
pos engajados na disseminação da 
cultura de investimentos e Mer-
cado Financeiro tem crescido ex-
ponencialmente nos últimos anos. 
Junto a isso, empreendedores do 
ramo começaram a dar suas car-
as também pela região. Escritóri-
os de agentes autônomos, por 
exemplo, são pólos gigantescos 
de representatividade de merca-
do na Região que têm aparecido 
nos últimos anos, mas que ainda
têm um robusto market share 
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para conquistar na região. O mes-
mo acontece para consultorias
financeiras. Ainda há muita gen-
te a ser captada. Grande parte da 
origem disso se dá, naturalmente, 
pelo boom da XP Investimentos, 
mas não somente por eles. A cor-
retora Guide, por exemplo, tam-
bém possui afiliados no Estado.
Junto ao citado Porto Digital, 
fintechs surgem constantemente 
e conseguem atingir clientes de 
diferentes estados do País. A jo-
vem startup Tradertax, por ex-
emplo, foca na realização de im-
posto de renda para traders, e já 
está presente em 15 estados, não 
precisando sair de seu escritório 
no Pernambuco. Como uma Liga 
Universitária, torcemos e quer-
emos incentivar que mais vagas
apareçam na região para aqueles 
interessados em seguir carreira no 
Mercado Financeiro, sem que seja 
sempre necessário uma migração 
para o eixo Rio-São Paulo. Por 
essa razão, prezamos tanto pela 
capacitação quanto pela educação. 
Objetivamos que os estudantes es-
tejam capacitados para assumir 
os cargos que virão por aí e que 
mais empresas estejam presentes 
junto ao crescimento da região.
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Entrevista com
Alexandre Póvoa

João Guilherme Lisboa
IBMEC

Poderia nos contar a respeito de sua 
trajetória acadêmica e profissional?

“No começo da minha vida estudei no 
Colégio Santo Inácio em Botafogo e 
aos 13 anos comecei a jogar basquete 
profissional no Flamengo até os meus 
25 anos. Fiz economia na UFRJ e naque-
la época dava pra você estudar e jogar, 
fiz isso até o final da faculdade e dessa 
maneira não fiz nenhum estágio até o 
final. Naquele momento final eu per-
cebi que eu não era nenhum “Michael 
Jordan” e por isso atrasei seis meses a 
formatura e consegui um estágio no 
BICBANCO. Fiquei lá durante seis ou sete 
meses. Após isso consegui uma vaga de 
trainee em um banco de investimento 
chamado Interatlântico ficando lá por 
três anos, passei por diversas áreas e 
terminei na área de asset, que na épo-
ca era ainda era bem embrionário, foi 
meu primeiro contato com o mercado.
Nunca tive muita dúvida do que faz-
er na minha vida, economia sempre 
era o caminho. Até tive duvidas com o 
jornalismo por que eu gostava de es-
crever artigos, mas percebi que pode-
ria fazer isso em economia também.
Após o interatlântico eu recebi um con-

vite desafiador de trabalhar com 
fundos de pensão da Eletrobrás, 
a carteira era de ações, maior do 
que meu último trabalho na épo-
ca. Enquanto trabalhava, fiz o 
MBA executivo do Ibmec, o que 
na época o MBA era uma coisa 
mais exclusiva, diferente do que é 
hoje algo mais comum. No final, o 
MBA foi algo Hiper-rico pra mim. 
Mas eu achava que queria estudar 
fora no Brasil full-time. Como eu 
já tinha feito o MBA eu consegui 
pegar matérias mais avançadas 
por já ter uma boa bagagem de 
investimentos. Fiz processos se-
letivos e escolhi entrar para Stern 
School of Business, universidade 
de Nova York, permanecendo 
por dois anos. Lá eu tive conta-
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tos com professores que tinham 
até prêmio Nobel e que ficavam 
lá o tempo todo prestando ajuda 
aos alunos, uma outra realidade. 
Era bem intenso, muito estudo 
e noites em claro. Nesse perío-
do tive muito contato com o Da-
modaram, meu principal profes-
sor que me deu duas matérias na 
época. Tenho contato com ele até 
hoje e foi uma das minhas inspi-
rações para aprender valuation.
Antes de vir para o Brasil, eu fiz um 
Summer Job no Morgan Stanley 
na parte de corretora e nessa épo-
ca, em 97, foi difícil com a crise da 
Ásia, Rússia e posteriormente a do 
Brasil. Fiquei por dois anos e tive 
uma oportunidade de voltar para 
o Brasil para trabalhar no Banco 
holandês chamado ABN Amro na 
parte de renda variável. Logo de-
pois o ABN comprou o Banco Real 
que era relativamente grande e 
o diretor de renda variável saiu. 
Como eu estava indo muito bem, 
eles me botaram no cargo. Um 
pouco de sorte e competência. O 
ABN foi crescendo e eles decidi-
ram procurar uma pessoa para fi-
car no cargo de diretor de inves-
timentos (Renda fixa e variável) 
e mais uma vez me escolheram 
internamente, já que eu estava 
indo muito bem. Então foi muito 
rápido entrar como analista e sair 
como diretor de investimentos.
Mas a vida é dura e te faz tropeçar. 
Em 2001 e 2002 o Lula estava gan-
hando bastante espaço no Brasil e 

o PT vinha com ideias totalmente 
esquerdistas que deixou o merca-
do receoso e consequentemente 
desabar e dentro disso você teve 
o episódio em que o Banco Cen-
tral impôs uma medida chamada 
“marcação a mercado”, então até 
a LFT você tinha que marcar-la 
pelo preço que estava sendo ne-
gociado e como você tinha uma 
ameaça de calote de dívida, até 
os títulos mais conservadores, 
como a LFT estavam sendo ne-
gociados abaixo do 100. Até o 
fundo DI, que era o fundo sem 
risco nenhum, começou a perder 
valor e seguidamente cotas neg-
ativas. A situação começou a sair 
do controle e o banco resolveu 
fazer uma demissão em massa. 
Nessa eu dancei, fui demitido. Por 
isso que você nunca deve estar 
tão bem ao ponto de pensar que 
nunca terá uma queda na vida e 
nem tão mal em pensar que nun-
ca vai conseguir subir na vida.”

Após a demissão, foi um perío-
do muito ruim para você?

“No começo foi ruim, mas por out-
ro lado foi muito bom. Talvez eu 
não fosse feliz daquele jeito, pois 
eu não gostava muito de política e 
um banco exige muito isso de você. 
Não sou um cara muito político, eu 
falo o que eu tenho pra falar e aca-
bou. Além disso, nesse período eu 
escrevi meu primeiro livro de val-
uation e acabando ele eu recebi 
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um convite para trabalhar no Ban-
code investimentos, Modal. Minha 
idéia era ser sócio para criar uma 
gestora do zero e com isso fiquei 
lá por de 2003 até 2011, foi bem 
gratificante pois crescemos bas-
tante. Dei muita aula logo quan-
do saí de lá no IBMEC, PUC, IAG e 
também dei muito curso em com-
panhia, tudo isso sobre valuation.
Logo depois surgiu a Canepa, na 
época um family office que tinha 
uma proposta muito boa. Não era 
banco, o que pra mim já era bom. 
To aqui já a seis anos e sempre 
tentando crescer mais no mercado. 
É difícil, mercado muito competiti-
vo mas estamos tentando sempre.
O Mercado financeiro cresceu 
muito e mudou muito hoje em 
dia. Pra vocês terem noção, no 
meu primeiro estágio havia pla-
nos econômicos mirabolantes re-
alizados pelo governo, era uma 
maluquice, às vezes a  inflação ba-
tia em 40% ao mês e 1000% ao ano. 
Hoje as pessoas ficam preocupa-
das se a inflação é 4,5% ou 4,2%... 
Então o Brasil mudou muito, é 
outro país. O desafio da inflação 
passou e agora, na geração de 
vocês o desafio é o crescimento 
Eu costumo dizer que a vida é um 
misto de competência e sorte, 
você tem que fazer muito da sua 
parte se formando e estudando, 
mas ao mesmo tempo tem que 
ter um pouco de sorte. Conheço 
não só muita gente brilhante na 
época, que hoje não tá tão bem 

como também pessoas medianas 
nos estudos que atualmente es-
tão milionário porque estavam 
no lugar certo na hora certa.”

Em relação a reforma da previdên-
cia, como que você enxerga o atual 
atraso? você tem uma perspectiva 
positiva? Em vista das constantes re-
visões do PIB para baixo pelo Ban-
co Central, como vocês agregam 
todas essas questões no trabalho 
que aqui na Canepa é realizado?

“Primeiramente tratando da refor-
ma. Existe a questão de que mui-
tos reclamam que antes se apo-
sentariam com mais enquanto 
que com a nova aposentadoria 
irá se aposentar com menos, mas 
estes não sabem que se não ocor-
rer a reformulação das regras da 
aposentadoria daqui a alguns 
anos não haverá possibilidade de 
dar entrada ao benefício, é algo 
inevitável. Contudo, tem algo de 
“interessante” ocorrendo no pro-
cesso de aprovação do projeto, 
quem normalmente toca  o pro-
cesso através de articulações é o 
governo, mas este tem uma artic-
ulação próxima de zero, mais atra-
palham ao invés de ajudar, e algo 
inédito aconteceu: o presidente 
da câmara, Rodrigo Maia, tocou 
o processo quase que sozinho e 
está dando certo, está andando.    
Entretanto,  é necessário ser cau-
teloso, pois tudo isso foi vendido 
como uma grande panaceia, como 
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que se no dia seguinte a aprovação 
da reforma o Focus estará lá divul-
gando um crescimento de 3% a 4% 
ao ano. A reforma é uma condição 
necessária, porém não totalmente 
suficiente para fazer a economia 
andar. O lado da demanda não 
é o problema, temos aí o juros a 
níveis baixos - mesmo havendo o 
problema do spread bancário que 
é terrível e acaba prejudicando 
muito o crédito -, mas eu tenho 
certeza que se a economia voltar a 
andar e o desemprego diminuir é 
certo que esse crédito vai acelerar. 
Acredito que a roda voltará a rodar 
pelo lado da oferta, no país existe 
uma carga tributária muito alta e 
é preciso reduzir imposto e acredi-
to que a reforma da previdência 
ajuda nisso; é necessário também 
a redução da burocracia em vis-
ta da dificuldade para abrir uma 
empresa no brasil, sendo esse um 
processo que leva meses e é caro, 
para você controlar uma empresa 
aqui é imposto sobre imposto, bu-
rocracia sobre burocracia, é tudo 
muito difícil, então você precisa 
melhorar esse lado e posterior-
mente as empresas vão começar 
a contratar, teremos o desem-
prego diminuindo e as empresas 
se reinvestindo, dessa forma ver-
emos todo o ciclo econômico vol-
tar a rodar, as pessoas voltando a 
gastar. Sendo assim aos poucos o 
país poderá voltar ter um cresci-
mento graças ao investimento 
retornando ao país com o nível 

de confiança do consumidor se 
consolidando de forma paralela. 
E como que todo esse cenário 
se insere aqui na Canepa. Temos 
vários mercados onde atuamos, 
desde o mercado de juros, onde o 
DI curto é influenciado pelas de-
cisões do BC onde cada alteração 
vale ouro, e você tem o DI mais 
longo que tem mais a ver com ris-
co, a melhora do país para médio 
e longo prazo, até os derivativos e 
opções. Há também o mercado de 
bolsa, este que também depende 
muito do país voltar a crescer, 
como você pode ter visto: os ju-
ros longo caindo bolsa não andou 
tanto assim, esse movimento é 
devido a bolsa depender muito do 
crescimento do resultado das em-
presas. No que diz respeito ao am-
biente lá fora este mudou muito, 
nos últimos dois meses você ouvia 
muito sobre normalização mon-
etária, ou seja, elevação da taxa de 
juros no mundo e voltar ao nível 
normal, mas o que ocorreu é que 
a economia americana começou 
a ratear, ocorrendo também pou-
ca expressamente do movimen-
to da inflação, então os bancos 
centrais americanos e europeus 
tornaram a falar sobre afrouxa-
mento monetário, que fez com 
que as bolsas se beneficiassem. 
Esse movimento externo tam-
bém influencia o mercado local, 
pois muito dinheiro que vem pra 
cá é dinheiro estrangeiro, a bolsa 
de valores é um misto de macro-
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economia e microeconomia, um 
mercado fascinante e o mais rico 
de todos que vai desde o resulta-
do da empresa até a parte macro-
econômica local e internacional.

Na Canepa temos também o mer-
cado de câmbio, este que é o mais 
difícil de todos, existe até um dita-
do dizendo: “Deus criou o câmbio 
para promover humildade entre os 
economistas”. É uma variável difícil 
porque ela tem um equilíbrio tan-
to da economia real, ou seja ex-
portação e importação, quanto no 
mercado internacional. Um exem-
plo seria, na Turquia o presidente 
do Banco Central se demitiu por 
decreto, este movimento político 
não era esperado e com isso a moe-
da turca desvalorizou 3%, geran-
do impacto sobre outras moedas. 
Você não tem que olhar somente 
a moeda emergente local, pois há 
diversos mercados emergentes 
que podem influenciar entre si. 

Bem, perto dessa questão de 
um cenário mais internacional 
questão dos EUA e China é algo 
que impacta o globo inteiro, por 
que você tem menos comercial-
ização devido às taxas entre países 
na sua opinião de que formas 
isso poderia impactar o Brasil?

Bom, a China e os EUA são os 2 
maiores países do mundo em ter-
mo de PIB, então qualquer queda 
ou alta na previsão de crescimen-

to acaba impactando sobretudo 
na commodity que é uma coisa 
importante para o Brasil. Então 
basicamente EUA é a locomotiva 
do mundo, seguido pela China e 
certamente qualquer coisa que 
acontece lá, não é muito como no 
passado que você tinha uma frase 
famosa que era “os Estado Unidos 
espirra e o Brasil pega uma gripe”, 
essa é uma frase que tinha uma 
influência monstruosa, hoje são 
mercados mais separados. É inter-
essante que hoje é uma coisa meio 
dúbia que está acontecendo nos 
EUA, uma elevação de juros obvia-
mente faz com que parte do din-
heiro que vinha para cá não venha 
mais, se está subindo o juros nos 
EUA é por que o crescimento está 
voltando, crescimento voltando é 
bom para a economia mundial e o 
crescimento mundial é uma coisa 
positiva para emergente. Agora, 
por exemplo, o que que tá aconte-
cendo com a economia americana 
rateando é algo ruim para cresci-
mento mundial, mas é bom que 
vai ter uma queda de juros lá fora 
e você pode ter o dinheiro fluindo 
de novo aos países emergente. O 
mercado é muito de humor, ou 
seja, uma época ele está de bom 
humor e outra não, exemplo hoje 
é a queda dos juros nos EUA está 
sendo vista como uma coisa boa, 
até por que você não tem nenhum 
descontrole, a situação se torna 
ruim quando cai o juros de forma 
desesperada por que a economia 
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está despencando, tanto que até 
no meu livro e nas minhas aulas 
eu mostro essa relação errônea de 
sobe juros cai bolsa ou sobe bol-
sa cai juros, quando você pega os 
vários períodos do mundo onde 
você teve altas de juros, como 
nos EUA por exemplo, na maioria 
das vezes a bolsa subiu a econo-
mia seguiu de forma paralela, a 
bolsa só cai se os formuladores 
de políticas monetárias estão 
“behind the curve”, ou seja, estes 
estão subindo os juros atrasado, 
nessa situação a bolsa cai porque 
os formuladores se atrasaram. 
Mas quando estes estão fazen-
do a coisa preventivamente, bem 
feita, isso não acontece, a bolsa 
não cai. Vou dar um exemplo do 
Brasil: Alexandre Tombini, presi-
dente do banco central em 2011 
/ 2010 resolveu abaixar o juros na 
marra, nessa época você já era na-
scido e já deveria estar no colégio, 
houve pressão política da Dilma 
certamente, ele abaixou o juros de 
12 para 7 na marra e a bolsa caiu 
fortemente no período porque o 
pessoal viu que aquilo daria erra-
do, a inflação voltou, a bolsa caiu e 
ele foi obrigado lá na frente a subir 
o juros de novo porque agiu erra-
do. Portanto, EUA e China são mui-
to importante para o Brasil nesse 
aspecto porque são as maiores 
locomotivas do mundo e eles 
que vão definir se o crescimento 
mundial vai ser forte ou não, a Eu-
ropa e o Japão são mais vagões. 

Atualmente como você vê os inves-
tidores precificando o mercado? 
Houve, uma mudança muito grande 
desde quando você começou sua 
carreira?na sua opinião de que for-
mas isso poderia impactar o Brasil?

Completamente. Hoje é completa-
mente diferente da minha época. 
Essa história de globalização não 
existia e as notícias externas chega-
vam aqui com praticamente 3 dias 
de atraso, havia também duas bol-
sas aqui e claramente muitas vez-
es os preços eram manipulados. 
Tinha muito “bizu” naquela épo-
ca, dicas que os analistas ficavam 
dando direto para os investidores 
como “tenho uma informação 
privilegiada de que a empresa vai 
subir” ou “compra por que acabei 
de receber um informação muito 
valiosa a respeito”. Antigamente, 
nos anos 70, 80 e 90, a informação 
era um ativo importante e se você 
tinha uma informação valiosa e 
conseguia isso com antecedência 
você ganhava muito dinheiro com 
isso. Hoje em dia, a informação é 
uma commodity, não mais um ati-
vo. O ativo é como você processa a 
informação e interpreta a notícia. 
A participação do capital es-
trangeiro na minha época era 
quase nula, muito baixa. A glo-
balização começou com a crise 
do México em 94, foi a primeira 
vez que a bolsa brasileira caiu por 
que o mercado internacional teve 
uma queda violenta. Obviamente, 
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isso já tinha acontecido, mas nor-
malmente era em 3 dias depois 
de acontecer lá fora por que você 
lia no jornal a notícia, no papel.
Hoje pra você ser um bom gestor 
você tem que estar olhando para 
todos os lados...é muito difícil ser 
gestor, pois atualmente o que 
você faz é ser um cara passage-
iro da história. As vezes você está 
tranquilo, no final de semana, ven-
do um jogo de futebol e sai uma 
notícia como aquela do presiden-
te do Banco central turco, pode 
não atingir o mundo, mas atinge 
o mercado emergente. Antiga-
mente você era mais piloto, con-
seguíamos controlar mais o fun-
do ou uma operação na sua mão. 
Mas a gestão é algo muito bom 
e fascinante ainda, o valuation é 
muito importante pra esse mo-
mento, pois se você tem uma valu-
ation bem feita de uma ação, com 
análise de sensibilidade do mel-
hor e pior momento, na hora que 
o mercado despenca você sabe o 
limite daquele papel. Obviamente, 
quanto maior a equipe mais fácil 
fica, porém há sempre exceções 
mesmo com times muito grandes.

Em relação aos estudantes que 
querem trabalhar no ramo 
de análise no mercado finan-
ceiro, o que você recomenda? 

Em qualquer profissão você tem 
que estudar muito e infelizmente 
as faculdades, em geral, não te 

preparam especificamente pra 
isso. Então, a notícia que eu ten-
ho não é tão boa que é “você 
não pode antecipar etapas”, a 
experiência que você ganha só 
é adquirida ao longo do tem-
po. A geração de vocês é muito 
ansiosa e eu vejo que o jovem 
de 20 anos hoje é muito melhor 
preparado que o jovem daquela 
época por que hoje você tem in-
formação na internet a qualquer 
momento. Isso cria ao mesmo 
tempo uma ansiedade grande
Mercado financeiro as vezes te 
ilude muito, todo muito gosta 
muito das histórias do cara que 
ficou milionário e sai na capa da 
exame, mas também tem muita 
história triste que ninguém conta. 
Muitas pessoas já quebraram e até 
mesmo já foram expulsas do mer-
cado pela ansiedade. Conheço 
muito jovem talentosíssimo que 
não consegue ficar em um lugar 
por que se acha maior que o chefe 
dele ou sempre acha q tá insatis-
feito. Contenham a ansiedade que 
as coisas vão vir naturalmente, ex-
istem carreiras que obviamente 
se estiver no lugar e hora certa 
você ganhará muito dinheiro, 
mas não é o normal. Normal seria 
você começar lá de baixo, degrau 
por degrau. Obviamente cursos 
de pós graduação são recomen-
dados, assim como livros impor-
tantes que você pode ler. Agora, 
a má notícia é que a experiência é 
fundamental e isso você adquire 
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ao longo dos anos. No começo 
você acha tudo é muito impor-
tante na empresa e no final da 
história você vê que não tem mais 
do que 3 ou 4 drivers de uma 
empresa que são importantes.

Quais foram as melhores Valu-
ations que você fez na sua vida?

As melhores foram as mais sim-
ples, que são menos ambiciosas 
no ponto de vista de variáveis, en-
tão sempre quando eu olho para 
uma valuation com uma planilha 
enorme com macros, sub-planil-
has etc...eu acho que o cara tá 
querendo te enrolar. Primeiro 
que a valuation é uma forma de 
tornar menos subjetivo o que é 
subjetivo por natureza, pois tem 
tanta variáveis como taxa de des-
conto, crescimento, retorno...mas 
não é nada de outro mundo, se 
você souber trabalhar as variáveis 
chaves da empresa, 3 são para to-
das as empresas taxa de desconto, 
crescimento, retorno. A diferença 
entre retorno e a taxa de descon-
to normalmente durante a fase de 
perpetuidade essa diferença pode 
ser grande, até por que a empre-
sa não ganha sempre a mais que 
a taxa de desconto por que se 
não outras empresas vão entrar 
no mercado e diminuir esse gap. 
Vocês irão aprender isso ao longo 
do tempo, mas estudar e ler livros 
é o mais recomendado a vocês.
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