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“Hedge funds”
manipulam
preço
das acções

As acções de
empresas
que têm um
peso maior
dos “hedge
funds” na sua
estrutura
accionista
registam
volumes e
variações
anormais no
preço no
final do
trimestre.
O objectivo
desta
manipulação
é melhorar o
retorno
comunicado
aos clientes.
O efeito nas
acções pode
afectar até
o bónus que
é pago aos
gestores dos
fundos e aos
executivos
das
empresas.

Retorno médio dos “hedge
funds” em 2012.

3,5%
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Qualquer empresa gosta de ter
clientes satisfeitos. Os “hedge
funds”, fundos que seguemestra-
tégiasalternativasdeinvestimen-
to,estarãoairlongedemaisnasa-
tisfaçãodesseobjectivo.Umestu-
do académico concluique háfun-
dosquemanipulamospreçosdas
acções, para aparecerem na foto-
grafiatãobemoumelhordoquea
concorrência.

O estudo demonstra que os
“hedge funds” compram no mer-
cado acções das empresas que já
têm em carteira, no último diado
mês, de formaapuxarempelaco-
tação e apresentaremumarendi-
bilidademaisatractivanofinaldo
períododereportedainformação.
Voltam depois avenderos títulos
no primeiro diado mês seguinte.

Aexistênciade manipulação é
comprovada pelos autores do es-
tudo pela existência de variações
anómalas na cotação das acções
detidas pelos “hedge funds”. “As
empresascotadasnosEUAemque
os ‘hedge funds’ têmmais peso na
estrutura accionista apresentam
umretornoanormalde0,3%noúl-
timodiadotrimestreeumaperda

tambémanormalde0,25%nodia
seguinte”, conclui o trabalho “Do
Hedge Funds Manipulate Stock
Prices?”,daautoriadeItzhakBen-
David, do Fisher College ofBusi-
ness daUniversidade Estadualdo
Ohio,FrancescoFranzoni,profes-
sordo SwissFinanceInstitute,Au-
gustinLandierdaToulouseSchool
ofEconomics e Rabih Moussawi
daamericanaWhartonSchool.

Recorrendo ainstrumentos fi-
nanceiros normalmente vedados
aos fundos tradicionais – como as
opções,futuroseoutrosderivados
– os “hedge funds” procuram ob-
ter retornos positivos mesmo
quando os mercados estão com
sentido negativo. Destinados so-
bretudo ainvestidores institucio-
naisegrandesfortunas,estesfun-
dos gozam de umaregulação me-
nosexigente.Osinvestidorespar-
ticularespodemacederaestespro-
dutos,atravésdefundosqueinves-
tem em “hedge funds”. Segundo a
consultoraHedgeFundResearch,
estes fundos geriam 2,2 biliões de
dólares emmeados de 2012. O Ci-
tigrouppublicouemJunhoumes-
tudo que previaque os activos sob
gestãochegassemaoscincobiliões
nospróximoscincoanos.

Aconclusão de que existe ma-

nipulaçãopartenãosódocompor-
tamentodospreços,mastambém
da análise das ordens e dos volu-
mes de negociação, que disparam
no último dia do trimestre. Ela é
tambémmaisevidentenasacções
commenosliquidez,ondeépossí-
velconseguirumefeitomaisforte.

Estudos anteriores já haviam
demonstradoestapráticanoutros
produtoseestratégias.Umtraba-
lhoacadémicopublicadoem2002
concluiuqueosfundosdeinvesti-
mento impulsionavam os preços
nofinaldosperíodosdereporteda
rendibilidade.Umoutro,divulga-
do em 2010, demonstrou que os
“short-sellers”, investidores que
procuramganharcomaquedados
títulos, exerciam pressão vende-
doranosúltimosminutosdoano.

ItzhakBen-Davidconsideraque
a manipulação dos preços pelos
“hedgefunds”éumapráticadifícil
de regular. Assumindo que não
existe um falseamento dos dados
reportados,“éimprovávelqueseja
detectada pelo supervisor ou um
auditor,amenosquesejapesquisa-
dade formasistemáticausando a
metodologiaestatísticaapropria-
da”. Os autores consideram que o
métododeanáliseusadonoestudo
podeserusadopelosreguladores.

Estudo demonstra que os fundos de
gestão alternativa compram acções no
final dos trimestres para impulsionar
o retorno anunciado aos investidores

Estudos anteriores
demonstraram
a existência
de manipulação
por fundos
de investimento
e investidores que
apostam na queda
das cotações.

O maior “hedge fund” | A Bridgewater Associates, presidida por Ray Dalio, tinha 77 mil
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Manipulação engorda
prémios pagos aos gestores
Oco-autordoestudosobremani-
pulaçãodascotaçõesafirmaquea
únicamaneirade travarestaprá-
ticaseriaobrigaros“hedgefunds”
apublicaremdiariamente o valor
dasuacarteirade investimentos,
comoacontecenosfundos.

A manipulação dos preços das acções 
pelos “hedge funds” é uma prática 
que se estende a toda a indústria? 
Provavelmente só um peque-

no número de fundos tem esta
prática. Os efeitos, no entanto,
sentem-seemtodaaindústriade
“hedge funds”. Isto porque um
grandenúmerodefundospodem
teremcarteiraaacçãoquefoima-
nipulada. É difícil determinar
quantos fundos manipulam os
preçosdasacções,porqueelesnão
o fazem necessariamente de for-
maregular, mas quando isso ser-
ve os seus objectivos.

A manipulação acontece também 
noutros tipos de activos? 
O nosso estudo mostraaexis-

tênciadestecomportamentonas
acções. E as acções estão entre as
classes de activos mais líquidas
que existem. Logo, podemos as-
sumir que se esta prática é co-
mum em activos líquidos, é mui-
to plausível que exista também
emactivos menos líquidos.

Há a possibilidade que outros inves-
tidores, tendo o conhecimento des-
ta forma de actuar de alguns “hedge 
funds”, tentem tirar partido disso no 
mercado? 
Para beneficiar regularmente

destaprática,osinvestidorestêm
de preverque acções vão estarna
carteirados“hedgefunds”ecom-
prá-las no início do último diado
mês e vendê-las no fecho. O pro-
blema desta estratégia é que os
“hedge funds” só divulgam a in-
formação sobre as carteiras 45
dias depois do fimdo trimestre.

Puxar pelos preços no final do mês 
permite apresentar desempenhos 
melhores aos investidores. Quem 
mais ganha com esta prática? 
Este comportamento afecta o

preço no finalde cadamês. O que
significaque todos os que têm de
utilizaresseindicadorsãoafecta-
dos. Podemseroutro tipo de ges-
tores de activos, como fundos de
investimentos, ou outras entida-
des que dependem das cotações.
Por exemplo, se um gestor rece-

berum prémio em função do de-
sempenhodasacções,senteindi-
rectamente o impacto desta ma-
nipulação.

Além disso, estapráticaintro-
duz ruído nos preços das acções.
Logo,os“traders”quebaseiamas
suasdecisõesdeinvestimentonos
sinais dados pelos preços dos ac-
tivos,têmagorasinaismaisruido-
sos.

Este tipo de prática está a ser abor-
dada pelos reguladores? 
Que eu saiba, os reguladores

não estão a tratar este assunto.
Foramtomadasalgumasmedidas
nosprimeirosanosdadécadapas-
sada, depois de um estudo ter
identificado que os fundos de in-
vestimento americanos também
impulsionavamospreçosnofinal
do mês.

Como é que a regulação pode travar 
esta prática dos “hedge funds”? 
É uma prática difícil de regu-

lar.Umapossibilidadeseriaobri-
garos“hedgefunds”apublicarem
oseuvalordiariamente.Manipu-
lar os preços numa base diária é
difícil de fazer. Além disso, a ma-
nipulaçãofeitanodiaanterioriria
afectar negativamente os preços
no diaseguinte.
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Esta prática
afecta o preço no
final de cada mês.
O que significa
que todos os que
têm de utilizar
esse indicador são
afectados.

Se um gestor
receber um
prémio em função
do desempenho
das acções, sente
indirectamente o
impacto desta
manipulação.

Ter umamulher àfrente dagestão
deum“hedgefund”pareceserare-
ceita ideal para bater a concorrên-
cia. Um estudo divulgado recente-
mente pelaconsultorade recursos
humanos Rothstein Kass conclui
queosfundosgeridospormulheres
conseguiram valorizar as carteiras
em9%entreJaneiroeSetembrode
2012,muitoacimadamédiade2,7%
domercado,calculadaapartirdoín-
dice global da Hedge Fund Re-
search.

Natentativade explicar estadi-
ferença,otrabalhoreferequevários
estudos têm concluído que as mu-
lherestêmumperfildegestãodoin-
vestimento diferente dos homens,
maisavessoaorisco.Oquesignifica
que, pelo menos em teoria, conse-
guem melhores rendibilidades em
momentos adversos do mercado.
Estapode ser umarazão estratégia
paraseleccionarfundosgeridospor
mulheres,sugereoestudo“Women
in Alternative Investments: Buil-

ding Momentum in 2013 and
Beyond”.

Outraexplicaçãopossívelparao
retorno mais elevado poderá ser o
factode,numaindústriadominada
pelo sexo masculino, só mesmo as
mulherescomumdesempenhoaci-
madamédiaconseguiremchegara
posições de responsabilidade.

Alguns dos maiores fundos de
pensões americanos jáestão aatri-
buir a gestão de parte do patrimó-
nio a “hedge funds” liderados por
mulheresouminorias. Massãoain-
damuito poucos.

Otrabalhotentatambémperce-
berporquenãohámaismulheresa
gerir fundos. De acordo com o in-
quéritoa366gestoras,realizadoen-
treSetembroeOutubrode2012,as
principais razões são a falta de po-
sições onde as mulheres possam
criar uma reputação na gestão e a
poucamotivação paraas mulheres
entraremepermaneceremnaacti-
vidade. AV

Mulheres batem homens
na gestão de “hedge funds”

“HEDGE FUNDS” COM RETORNO
INFERIOR ÀS ACÇÕES MUNDIAIS
COMPARAÇÃO DAS RENDIBILIDADES EM DÓLARES

Fonte: Bloomberg

Embora alguns “hedge funds”
consigam retornos excepcionais, em
média apresentam um desempenho
inferior ao proporcionado pelas
acções mundiais nos últimos
três anos.

milhões de dólares sob gestão no final de 2011. Que se saiba, não recorre à manipulação de preços.
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