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Gestão de patrimônio cresce 22% e supera R$
320 bilhões
Eventos de liquidez engordam patrimônio de famílias

Por Adriana Cotias — De São Paulo
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Jan Karsten, da Anbima: Ativos reais são um dos destinos para preservar capital — Foto: Divulgação

Poucos anos atrás, a residência mais cara no complexo da Fazenda Boa Vista, em

Porto Feliz (SP), custava cerca de R$ 20 milhões. Hoje, há unidades avaliadas em

quase R$ 100 milhões, cita um gestor de fortunas para exemplificar o quão foi

frutífero o movimento recente de criação de riqueza no país. Sim, ter uma

propriedade num condomínio luxuoso com direito a campo de golfe com 18

buracos, centro de tênis para torneios internacionais, piscina para prática de surfe,

hípica, clube esportivo, restaurante Fasano e outras amenidades pode ser bem

caro.

Distribuição de dividendos, ofertas secundárias de ações e fusões e aquisições são

eventos típicos de liquidez que engordam o patrimônio das famílias mais ricas. E,

em tempos de inflação em alta, imóveis e ativos reais em geral são um dos

destinos para preservação de capital. O ano de 2021 foi farto em operações do

gênero, o que explica a expansão do segmento de gestão de patrimônio, a

assessoria prestada fora dos bancos.

Segundo a Anbima, o setor alcançou R$ 321,6 bilhões em dezembro, um

crescimento de 22,3% em relação a 2020. Foi um ritmo mais acelerado do que se

viu nos serviços de private banking, com R$ 1,722 trilhão, e expansão de 6%, abaixo

da inflação no período, acima de 10%.

Para 2022, a despeito da alta de juros, a expectativa é que as famílias ainda

privilegiem alternativas ligadas à economia real, como ações, fundos de private

equity (FIP), venture capital (VC) e ativos imobiliários, segundo Jan Karsten, diretor da

entidade e também CEO do Julius Baer no Brasil. A consolidação no setor tende a

prosseguir.

Só no ano passado, a Warren comprou a Vitra, a americana Merchant assumiu 20%

da Brainvest, enquanto plataformas de investimentos selaram parcerias no topo da

pirâmide, a exemplo da associação da XP com a WHG, fundada por um grupo de

executivos que era do Credit Suisse, ou a Arton Advisors, de um time saído do

private da XP, com o BTG Pactual. “Tem muita coisa para acontecer ainda. O custo
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de se operar em linha com padrões mínimos de governança, controles e gestão de

risco, ainda mais com a lei de proteção de dados (LGPD) tem exigido mais. É

preciso ter escala e isso tem norteado os movimentos de fusões e aquisições”, diz

Karsten.

As estatísticas da Anbima não mapeiam de onde vem o fluxo, mas o executivo diz

que o bolo cresceu tanto por eventos de liquidez como pela via orgânica, com

clientes migrando de bancos ou de agentes autônomos que atuam na distribuição

das plataformas. A valorização de ativos nas carteiras também deu sua

contribuição.

A inflação, a seu ver, levou o investidor a olhar para FIP e fundos imobiliários com

mais atenção, e mesmo imóveis - a pandemia inflacionou os preços. Na bolsa,

porém, com cotas de fundos ligados a crédito negociados com ágio e os atrelados

a tijolos com desconto, há “oportunidade evidente”, diz Karsten. “Alguns setores da

indústria não são representados no mercado público e o imobiliário é uma

proteção natural porque o custo de reposição acaba seguindo a inflação, é um

hedge natural, sem falar em alguns contratos que são reajustados pelo IGP-M.”

No seu primeiro ano na rua, a WHG superou a meta de atingir patrimônio na casa

dos R$ 20 bilhões, diz o sócio Eric Cardozo sem abrir o dado final. Com uma

operação que reúne gestão de fortunas, asset e uma DTVM em construção, o

desempenho superou as estimativas mais otimistas do time que embarcou no

projeto. A casa atende famílias com patrimônio a partir de R$ 20 milhões, mas o

tíquete médio beira R$ 100 milhões.

Cardozo afirma que esse modelo híbrido, a WHG tem conseguido preencher uma

lacuna no segmento de fortunas. De um lado estão os conglomerados financeiros

com operações proprietárias diversas, com os “melhores ativos indo para o caixa

dos bancos, e o que sobra para as assets e o private banking”, diz. É uma área

também com grande rotação de profissionais, que são atraídos para outros lugares

ou promovidos na estrutura, mudanças que quebram a relação de confiança. Já os

multi-family offices têm o desafio de atrair e reter talentos e do investimento em

tecnologia. Ele sustenta que a capitalização na fundação com a XP permitiu trazer

“as principais mentes de investimentos que teve disponível” 100% dedicadas aos

clientes.
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Mesmo num cenário que promete mais turbulência por eleições no Brasil, correção

de juros nos EUA e a recente ação militar russa na Ucrânia, Cardozo diz que uma

das missões da WHG é tirar o viés doméstico do investidor, para acessar ativos

globais de uma forma mais consistente. A asset serve a tal propósito. “Cada vez

mais o foco é preservar o patrimônio dos clientes que, em geral, construíram sua

riqueza pela atividade profissional, com dividendos, ou vendendo suas empresas.”

A saída de Eduardo Castro da asset do Santander em 2021, depois de 12 anos no

banco e outros 9 no ABN Amro, para ser sócio da Portofino é outro exemplo de

como a atividade de gestão fora dos grandes bancos tem atraído executivos

seniores do setor.

A gestora de fortunas tem duplicado seu tamanho ano a ano e fechou 2021 com R$

12, 5 bilhões. Depois que as plataformas quebrarem a “reserva de mercado” que os

bancos tinham na distribuição de investimentos, o executivo diz que a gestão

independente tem provado o seu valor, com relações mais transparentes em

custos, liberdade para oferecer produtos, além do acesso a classes alternativas

como private equity, VC, crédito estruturado e ativos estressados. “É uma posição

confortável no sentido de acessar todo e qualquer produto que julgue relevante ter

no portfólio, independentemente se foi estruturado por grande banco, asset

independente de private equity ou gestora internacional.”

Com foco em famílias com patrimônio a partir de R$ 10 milhões, a Tag

Investimentos teve um crescimento de quase 25% em 2021, para R$ 11 bilhões.

Segundo Thiago Castro, CEO da casa, o dinheiro novo entrou mais pela via orgânica

do que pela adição de profissionais. Com a dança das cadeiras nos serviços de

private banking e nas plataformas, investidores que já eram alvo do relacionamento

se renderam à abordagem por estarem cansados do vaivém, diz.

O executivo acrescenta que há uma leva de milionários relativamente jovens no

setor de tecnologia que e já teve acesso à liquidez por meio de fusões, aquisições e

rodadas de investimentos.

“Os bancos ainda levam vantagem por causa dos IPOs [ofertas iniciais de ações] e

operações de M&A [fusões e aquisições], captando quantidade significativa de

recursos, mas há uma geração de novos ricos, novos de idade, que já vem com a

visão da gestão independente, da análise isenta de conflito. E eles também olham
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investimentos de uma forma diferente.” Esse público que vem do universo das

startups não quer saber de alocações com prazo de um ano, em contraste às

gerações anteriores, ainda apegadas ao CDI, à liquidez e acostumadas a

acompanhar as oscilações frequentemente.

Se antes, os clientes da Tag tinham, em média, 40% a 50% do patrimônio em

multimercados, agora essa parcela beira os 10%. Com os bons resultados no fim

do ciclo de investimentos em fundos de private equity e de venture capital feitos há

mais de uma década, os investidores têm dado mais valor às classes alternativas.

“Muitos apostaram 2% do patrimônio lá atrás, não sofreram com volatilidade de

cota. Se escolhe um bom gestor de fundos de fundos, consegue no longo prazo

uma rentabilidade que bate o CDI médio histórico.”

A competição pelo bolso dos milionários continua aquecida, afirma Castro. Ele diz

que a Tag participou de quatro licitações para investidores que queriam

aconselhamento para gestão de recursos fora do país e em todas havia grupos

estrangeiros. “A barreira de conhecimento para gestão de patrimônio também

ultrapassou as divisas brasileiras, a concorrência está aí.”
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Rússia toma controle da maior usina nuclear da Europa; não há
vazamento de radiação
Bombardeio russo atingiu as instalações de treinamento da usina, que ficam ao lado dos
seis reatores nucleares, provocando um incêndio

04/03/2022 08:58 — Em Mundo

Brasil acompanha com atenção volatilidade nos preços de petróleo,
aponta Itamaraty
Para o governo, o atual momento também reforça a importância da diversificação da matriz
energética, de forma a assegurar acesso à energia mais segura e sustentável

04/03/2022 08:58 — Em Brasil
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IPC-S acelera em 4 de 7 capitais no fim de fevereiro, diz FGV
Inflação em Belo Horizonte passou de 0,54%, da medição anterior, para 0,67%, no Rio de
Janeiro, de 0,41% para 0,47%, em Porto Alegre, de 0,11% para 0,27%, e a deflação de Recife
foi de -0,18% para -0,16%

04/03/2022 08:54 — Em Brasil

Estado do Rio tem mais baixa transmissão de covid-19 de série histórica,
diz secretário de Saúde
Alexandre Chieppe reiterou necessidade de a população fluminense tomar dose de reforço
de vacina contra a doença: “a vacinação é a melhor forma de prevenção”
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04/03/2022 08:52 — Em Brasil

Iguatemi adquire 23,08% de revenda on-line de luxo Etiqueta Única por
R$ 27 milhões
Empresas de shopping centers informa que a combinação dos negócios posiciona a
companhia em um lugar estratégico para capturar a alta das vendas de itens de luxo
usados, quatro vezes superior ao do mercado de luxo regular

04/03/2022 08:45 — Em Empresas

Manhã no mercado: Dia de PIB e dados de emprego nos EUA tem tensão
com ataque à usina nuclear na Ucrânia
De olho nos avanços russos dentro da Ucrânia, os ativos de risco operam no vermelho
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04/03/2022 08:39 — Em Finanças

Vendas no varejo da zona do euro sobem 0,2% em janeiro ante
dezembro
Em base anual no mês de janeiro, o volume de vendas no varejo subiu 7,8%, impulsionado
pela alta de 14,8% por produtos não alimentícios, segundo o Eurostat
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VEJA MAIS

Inflação na cidade de São Paulo fica em 0,90% em fevereiro
Grupo de despesas alimentação apresentou a maior alta dentro do IPC-Fipe, de 2,26%
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