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“É importante gerar valor 
na escasssez.”

(Carlos Eduardo Rocha)



1 Um pouco
   da sua história
 

 Com passagens pelo Pactual, Brasil Plural e atualmente sócio-fundador da 
Occam Brasil, a história de sucesso de Carlos Eduardo Rocha – Duda  –  é repleta 
de momentos inspiradores. A BR Advisors compartilhará com vocês por que, para 
ele, é importante gerar valor na escassez.

1.1 Sobre a sua infância

 Duda sempre teve como uma das suas principais características o pensa-
mento estratégico. Ainda no colegial antes de aprender a fazer conta, usava base 
10 para somar números grandes por aproximação e a convivência num ambiente 
familiar competitivo, (seu avô era exímio no xadrez, mas Duda o vencia mesmo 
assim) o ajudou a aprimorar essa característica.

 Apaixonado por esportes, foi campeão de remo, além de ter jogado bas-
quete e handebol. Aos treze, já havia lido toda a coleção de H. G. Wells. Sua casa 
tinha uma biblioteca completa que possibilitou ler enciclopédias sobre história e 
iluminismo.

 Duda sempre teve paixão pelo mercado financeiro e o privilégio de ter um 
padrinho que é um dos maiores matemáticos do mundo. Ainda jovem, seu padri-
nho o presenteou com um livro de programação para operar no mercado finan-
ceiro – comprar e vender ações segundo o índice estocástico. Um outro livro que 
ganhou e o marcou foi “Reminiscências de um especulador financeiro” [de Edwin 
Lefèvre], um clássico. Duda viu riqueza e oportunidade ali.
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1.2 Sua trajetória no BTG

 Duda cursou engenharia, seu pai era engenheiro e tinha uma firma no ramo 
civil, os irmãos também seguiram os mesmos passos. Embora tenha percorrido 
alguns empregos na área, como quando trabalhou com seu pai ou na Carioca En-
genharia, foi em uma seguradora francesa que ele teve a oportunidade de dar seu 
primeiro passo dentro do mercado.

 A empresa era grande na França, mas pequena aqui, a seguradora não es-
tava investindo para crescer no Brasil. Nos anos 1980, o Brasil vivia uma época de 
desarranjo econômico e falta de oportunidade.

 Em 1994, com a chegada do plano real, Duda viu alguns amigos da enge-
nharia irem trabalhar no Pactual e conseguindo bons retornos, com base na me-
ritocracia. Tinha perdido o pai à época, a empresa da família estava com dívidas, 
mas apesar disso tudo, bateu à porta do Banco e responderam que não tinha 
vaga. Pelo seu histórico, sabia que sua dedicação não seria um problema e após 
insistência, Duda conseguiu convencê-los. Na entrevista disse: “sei que não há 
vagas, mas se vocês me colocarem aqui, eu não vou discutir salário. Acabei de me 
formar, já sou assistente de diretor em uma seguradora internacional, mas não 
vou discutir nada. O que eu garanto é que um dia eu vou ser sócio e vou empur-
rar essa corporação para frente”. Foi para o Pactual ganhando um sexto do que 
ganhava no emprego anterior. Um desafio enorme.

 Segundo ele, o Pactual foi uma escola forte porque para quem sempre foi 
autossuficiente, ele tomou um “sossega palhaço”. Entrou no Back Office, na parte 
de suporte, e começou fazendo duas rotinas, a primeira que começava às 07h00 
e a última às 21h30. Após um ano teve o devido reconhecimento, especialmente, 
por automatizar processos e foi chamado para construir a área de risco que não 
existia no Pactual.

 Foi uma área que se tornou o diferencial da empresa, especialmente do 
ponto de vista comercial. Posteriormente, foi chamado pelo André Jakurski, tra-
der responsável pela mesa, para trabalhar na área internacional, o André era res-
ponsável por 90% do lucro do Banco, estava desenvolvendo a área internacional 
que era o grande sonho das pessoas, mas Duda declinou por não saber análise 
fundamentalista o suficiente. Para ele, era importante passar pela parte de análi-
se e não queria queimar essa etapa.

 Na mesma época começou a fazer mestrado no Ibmec e tornou-se analista 
de buy side [que recomenda ações para as posições proprietárias da empresa], 
analista de sell side [que recomenda ações para clientes da empresa] e da área de 
sales, para conhecer todas as contas que o banco tinha no Brasil, abrir outras que 
não existiam e ter contato com gestores de fora do país.

 Em 2000, iniciou-se como trader na tesouraria de ações do Pactual, tornan-
do-se logo depois o responsável pela área. De 2006 a 2008, geriu o Fundo Pactual 
Capital Partners, fundo exclusivo dos ex-sócios do Pactual. Foi o gestor de renda 
variável da área de asset management do UBS Pactual até setembro de 2009. 

1.3 O surgimento da Occam Brasil

 A partir de 2010, foi o diretor responsável pela área de gestão de recursos 
do grupo Brasil Plural, até sair em 2018 para formar a Occam Brasil.

 A filosofia de controle de risco e vantagem comparativa o destacou nos prê-
mios dedicados aos gestores de recursos do país. Foi eleito Melhor Gestor de Ren-
da Variável, Melhor Gestor de Multimercados, Melhor Fundo de Ações do Brasil e 
teve fundos sob sua gestão classificados como “cinco estrelas”.
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