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Na crise, lives e podcasts viram tarefa de
gestores
Profissional revê linguagem e fica próximo do cotista

Por Júlia Lewgoy — De São Paulo
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Pedro Rudge, sócio da Leblon Equities: maneira de se relacionar com os cotistas mudou para ser mais acessível — Foto:
Leo Pinheiro/Valor

Há alguns anos, gestoras de recursos independentes deixaram de ser butiques que

atendem poucos afortunados e passaram a ter um modelo com mais clientes e

capital pulverizado. São investidores que chegam pelas plataformas, cada vez mais

populares. Mas uma nova fase foi acelerada pela crise do coronavírus, a

comunicação com esse público para explicar o que está por trás de muito dos

nomes complicados em inglês ou outros termos do jargão financeiro.

Não basta mais ser um profissional técnico, que estuda o mercado, identifica

tendências e escolhe a hora de entrar e de sair de ativos para dar retorno para o

cliente. Gestores mais e menos experientes estão aprendendo que é preciso

participar de lives, podcasts, Twitter e LinkedIn e traduzir a linguagem da carta do

fundo, se quiserem sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo.

Avaliação é que exposição é boa, mas é preciso dosar
participação nas redes e não descuidar da gestão

“No passado, conhecíamos quase todos os nossos clientes e fazíamos reuniões

presenciais e conferências telefônicas. Mas a maneira de se relacionar mudou”, diz

Pedro Rudge, sócio-fundador da Leblon Equities. “Tivemos que adequar a nossa

comunicação ao público-alvo desejado. Deixou de ser complexa, técnica, para ser

acessível, fácil de entender.”

O caminho ainda é longo e os gestores reconhecem que ainda têm muito a

aprender, mas acreditam que o desapego dos jargões do mercado não tem volta.

“A quantidade de influenciadores, sites e blogs dedicados a disseminar informação

financeira aumentou muito. Mas se a pessoa quer se aprofundar mais, prefere o

contato direto com o gestor, sem filtro. E ver o rosto do gestor ou segui-lo na rede
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social cria um laço de confiança um pouquinho maior do que ler um relatório”, diz

Rudge.

O “vuco-vuco” que a pandemia do coronavírus causou no mercado financeiro

contribuiu para acelerar “brutalmente” esse movimento, nas palavras de Luiz

Fernando Figueiredo, CEO da Mauá Capital e ex-diretor do Banco Central. Não por

acaso, ele encerrou a entrevista dizendo que estava atrasado para uma live. Pelas

suas contas, ele participou de mais de 30 lives entre abril e maio, lançou podcast e

série em vídeo. “Em tempos tão complicados, você tentar trazer um pouco de luz

sobre o que está acontecendo, com mais calma e menos emoção, sempre ajuda. Se

para nós, gestores, está difícil, imagina para quem está sendo impactado e não

convive com isso”, diz

Em meio a tanta incerteza, os investidores querem transparência e explicação sobre

o que está acontecendo, além de análises sobre o futuro. “O negócio de gestão tem

vários lados e um deles é a comunicação. Você tem que se comunicar, ter a maior

proximidade possível com o investidor, e isso não é tão fácil ou trivial”, diz

Figueiredo.

O movimento de aproximação com a pessoa física teve o empurrão de plataformas

como XP, BTG Pactual e Órama. A chegada de novas gestoras independentes, que

precisavam cavar um lugar em um mercado lotado, também contribuiu. O contato

mais próximo com o público é uma forma de essas empresas de destacarem, e

reduzirem o custo de captação de clientes. A queda da Selic, hoje em 3% ao ano,

levou mais gente a investir em fundos mais sofisticados atrás de retornos mais altos

e daí a busca por informações cresceu também.

“Esse investidor que está vindo muito mais para o mercado de ações quer entender

e nós, gestores, temos um papel educacional e um mercado a ser explorado”, diz

Marcelo Cavalheiro, sócio da Safari.

Ele conta que tirou palavras como “Ebitda” do seu vocabulário quando fala com

pequenos investidores e que até começou a ler um livro do publicitário Washington

Olivetto, “nada a ver com o mercado”, para aprender a vender seu peixe. “Tem gente

que é super popular nas redes, mas precisamos aprender a fazer na medida certa.

Sem falar demais nem de menos e sem atrapalhar nosso dia a dia.”



15/06/2020 Na crise, lives e podcasts viram tarefa de gestores | Finanças | Valor Econômico

https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/06/15/na-crise-lives-e-podcasts-viram-tarefa-de-gestores.ghtml 4/10

Um dos mais ativos da Fintwit, a comunidade financeira do Twitter, é Henrique

Bredda, gestor da Alaska, que tem quase 157 mil seguidores na rede social. Ele

conta que começou a tuitar de forma “despretensiosa”, como uma “autodefesa”, em

suas palavras, para explicar as altas e baixas dos fundos. E foi vendo que os

investidores tinham sede dessa comunicação mais direta.

“Eu respondo quase todas as perguntas e isso aproxima. Tem muita gente que não

gosta, às vezes tem um avatar que você não sabe quem é”, conta. “O Twitter é uma

faixa de Gaza. Você tem que ter um baita jogo de cintura.”

Mesmo assim, Bredda diz que prefere tuitar como pessoa física do que como

gestora Alaska e que tem estimulado os gestores da casa a criar seus próprios perfis

para falar diretamente com o público. “Quando você fala pela empresa, você não

tem uma cara e a comunicação fica mais fria. Eu não posso comentar no perfil da

Alaska que isso aqui é ‘burro’, mas, no meu, eu posso.”

A participação de gestores em lives e podcasts de plataformas de investimento e

escritórios de agentes autônomos, que vendem os produtos das plataformas,

explodiu nos últimos meses. Mas também nasceram canais das próprias gestoras.

A RBR, por exemplo, substituiu um ou dois encontros presenciais por 10 a 15 lives

no Instagram por mês, desde março, por causa da crise do coronavírus. A intenção

da casa é explicar, inclusive, por que um fundo imobiliário não está indo bem, por

exemplo. “A comunicação com o investidor é tão importante quanto a gestão. Não

adianta só ser competente. Você tem que parecer ser”, diz Ricardo Almendra, CEO

da RBR. “Na prática, se um investidor tem duas opções de fundos que têm o mesmo

resultado, mas um é 100% transparente e o outro explica menos, não tenho dúvidas

de que ele vai preferir o primeiro.”

A Valora lançou um podcast em março, para comentar sobre seus fundos. Além de

ler a carta, o investidor pode escolher ouvir o conteúdo. O projeto já estava em

andamento, mas como o mercado de crédito privado assustou investidores, a casa

acelerou o lançamento. “A ideia é chegar no cotista com uma informação muito fiel

ao que temos no material mensal, mas de um jeito fácil de entender, como se fosse

um bate papo”, diz Harion Camargo, responsável pela área de relacionamento com

o investidor, que apresenta o podcast.



15/06/2020 Na crise, lives e podcasts viram tarefa de gestores | Finanças | Valor Econômico

https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/06/15/na-crise-lives-e-podcasts-viram-tarefa-de-gestores.ghtml 5/10

As estratégias de comunicação são diferentes para o público de cada plataforma. No

LinkedIn, a Valora distribui materiais para assessores de investimentos e

investidores profissionais. Já no Instagram, a casa posta os podcasts, as cartas

mensais e algumas explicações básicas para os iniciantes.

A Habitat leva as dúvidas recorrentes que recebe na caixa de e-mail da área de

relação com investidores para as redes sociais e comprou até um drone para filmar

as obras em que seus fundos imobiliários investem. “Parece pequeno, mas faz

diferença na hora de o cliente optar por uma gestora ou outra. Vimos uma resposta

muito positiva em trazer o cliente para o nosso mundo”, diz Juliana Pedroza,

responsável pela área de relacionamento com o investidor.

Acertar na linguagem pode ser mais difícil do que parece. Maísa Oliveira, sócia e

responsável pela área de relacionamento com o investidor da Devant, chama a

atenção para o fato de que uma linguagem simples não pode ser simplista. Se não,

o investidor não sai do lugar.

Ela conta que antes recebia ligações com perguntas como “o que faz um fundo de

investimento” e hoje os questionamentos são mais técnicos. Também destaca que é

papel do profissional de relação com investidores identificar em que etapa o

investidor está e acompanhar essa jornada. “Ainda não estamos nem no meio do

caminho desse processo, e isso é muito bom. As perguntas estão cada vez mais

técnicas”, diz Oliveira.

Algumas casas até contrataram empresas de comunicação para ajudar, enquanto

outras contam uma equipe de profissionais com habilidades diversas, inclusive de

marketing. “É uma demanda crescente. Procuramos ter competências múltiplas na

equipe, com profissionais com formação voltada para a área de finanças

comportamentais”, diz Marcelo Giufrida, CEO da Garde.

Ele conta que dá trabalho fazer carta semanal, posts no Instagram, podcasts no

Spotify, canal no YouTube e reuniões mensais via Zoom e sobrepor conteúdos em

mais de uma plataforma, para o investidor ter acesso da forma que preferir. E

destaca que é diferente estar em uma rede social como usuário e como empresa.

“Precisamos beber da experiência de quem sabe fazer.”
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