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Morre Pedro Damasceno, sócio da
Dynamo

Pedro Damasceno, sócio da Dynamo, gestora de fundos de ações no Rio,
morreu na manhã de sábado vítima de infarto fulminante. Economista
formado pela Universidade Cândido Mendes, Damasceno tinha de 47 anos e
entrou na Dynamo em 1993, no mesmo ano em que a empresa, uma das
pioneiras na administração independente de recursos no país - fora dos
bancos - abriu as portas.

O desempenho do fundo de ações Cougar fez a reputação da Dynamo, que
hoje possui patrimônio de R$ 6,7 bilhões, de acordo com dados da Anbima.
Um investidor que tivesse aplicado R$ 1 mil no lançamento, em setembro de
1993, teria hoje mais de R$ 20 milhões. Para efeito de comparação, o mesmo
dinheiro aplicado no Ibovespa, principal índice de ações do mercado
brasileiro, valeria pouco menos de R$ 750 mil.

"O que é a essência da Dynamo? As mesmas pessoas fazendo a mesma coisa
durante muito tempo", disse Damasceno, em uma rara entrevista concedida
ao Valor na sede da empresa no Rio, em 2016. A gestora e seus sócios
sempre foram conhecidos pela discrição, assim como a obsessão pelo estudo
e pela pesquisa pelas companhias e setores nos quais investem.

Ao contrário de outras gestoras, a Dynamo também se estabeleceu por ter a
marca mais reconhecida do que a figura de um único profissional. "Sempre
acreditamos que encontrar bons negócios e tentar nos isolar de movimentos
de mercado é um esporte de equipe", contou Damasceno, durante uma
palestra na Casa do Saber, em São Paulo. Desse ciclo de eventos, que contou
com a participação de outros gestores, surgiu o livro "Fora da Curva - Os
Segredos dos Grandes Investidores do Brasil e o que Você Pode Aprender
com Eles", lançado no ano passado.

Damasceno atuou como representante da Dynamo em várias empresas nas
quais o fundo investiu. Atualmente, era presidente do conselho de
administração da empresa de shoppings BR Malls. Embora procurasse ter
influência nas companhias, ele não considerava a Dynamo como um
investidor "ativista".

"Esse é um termo hoje desgastado. Mas se você definir ativista como aquele
investidor que trabalha pelo bem da companhia e do mercado, ele com
certeza era um deles", afirma Mauro Rodrigues da Cunha, presidente da
Associação dos Investidores do Mercado de Capitais (Amec).

Damasceno deixa mulher e três filhas. O corpo dele foi cremado ontem, após
velório no Memorial do Carmo, no Rio.

Por Valor | De São Paulo
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Indicadores Brasil
Variação em %

Indicador set ago jul 12
m*

IPCA 0,16 0,19 0,24 2,54
IGP-M 0,47 0,10 -0,72 -1,45
IGP-10 0,39 -0,17 -0,84 -1,66
Prod.
Industrial**

-0,8 0,7 -0,1

IBC-BR** 0,41 -1,37

Veja as tabelas completas no ValorData

Fontes: IBGE, FGV e BC. Elaboração Valor Data. *
Acumulado até o último mês indicado ** Dessazonalizado
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