
A SELEÇÃO DA
Quem são e como atuam os gestores
de fundos de investimento com os
maiores lucros dos últimos anos

JOÃO SORIMA NETO

O bserve os números a seguir. Eles representam o retor-
no que um seleto grupo de investidores obteve em
suas aplicações nos últimos cinco anos. São de fazer

cair o queixo de qualquer um. Uma pessoa que, em 1999, co-
locou R$ 50 mil no fundo de ações Boston Small Cap Va-
luation, administrado pelo BankBoston Asset Management,
e nunca mexeu nesse dinheiro, tem hoje em caixa R$ 364,5
mil. É como aplicar o valor de dois carros populares e ganhar
de volta uma frota. Mesmo descontando a inflação do pe-
ríodo, o ganho real ainda é surpreendente: 484,13%. Quem
investiu R$ 100 mil no fundo multimercado Hedging Griffo
ADM Real Fif, da administradora de recursos Hedging Grif-
fo, na mesma data, viu seu capital valorizar 440,5%. Os R$
100 mil viraram R$ 540,5 mil ou um apartamento confortá-
vel, de quatro quartos, numa região nobre de qualquer gran-
de cidade. É difícil imaginar qualquer tipo de investimento
mais lucrativo do que esses. Só para comparar, no mesmo pe-
ríodo, o dólar subiu 42,02% e o juro dos bancos, o CDI, foi de

134,9%. A receita de ganhos tão impressionantes é fácil de
ser entendida, embora poucos consigam executá-la.

Os dois fundos pertencem a uma categoria de produtos clas-
sificados como agressivos. São aplicações criadas para supe-
rar o retorno de investimentos tradicionais como poupança ou
fundos DI, os preferidos da maioria dos brasileiros. Eles ga-
nham quando fazem uma aposta certeira em ações de de-
terminadas empresas ou quando acertam as previsões de des-
valorização do dólar ou da alta dos juros. Alguns desses fun-
dos recebem até o rótulo de "tarja preta". Isso significa que, se
há a chance de conseguir um retorno polpudo, também exis-
te o risco de uma perda pesada. Com a queda gradual da ta-
xa de juros no Brasil e as mudanças na legislação de investi-
mentos que vão acontecer em 2005, os especialistas dizem que
cada vez mais quem quiser obter uma boa rentabilidade em
suas aplicações terá de se arriscar em aplicações mais agres-
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sivas e até nos "tarja preta". Os pilotos dos fundos mais agres-
sivos são o outro segredo de seu lucro turbinado. É uma turma
de gestores treinada para encontrar no mercado financeiro a
melhor oportunidade de ganho. Eles vasculham com lupa as
ações negociadas na Bolsa de Valores, fazem previsões so-
bre o futuro da economia brasileira e mundial e tentam an-
tecipar como o dólar vai se comportar. Quando acertam, a
tacada pode ser milionária e eles se tomam craques do dinhei-
ro. "Eles são especialistas em farejar lucro", diz Marcelo Gu-
terman, professor do MBA de Finanças do Ibmec.

Para saber quais são os craques que aplicaram uma golea-
da no campo dos investimentos nos últimos tempos, ÉPOCA
NEGÓCIOS pediu à Thomson Financial, uma empresa que
acompanha a indústria de fundos no Brasil, um levantamen-
to dos fundos agressivos com a melhor rentabilidade em três,
cinco e dez anos. "O estudo considera apenas o retorno do

Equipe da Fama Investimentos Ações
de segunda linha ficam até oito anos na
carteira do fundo. "Alguns papéis valorizaram
mais de 4.000% nesse período", diz Maurício
Levi (terceiro da esq. para a dir.)

fundo num determinado período de tem-
po. Não leva em conta o perfil dos gesto-
res ou o nível de risco de cada produto", diz
Guillermo Mazzoni, da Thomson. "Não há
garantia que esse retorno se repita no fu-
turo." No estudo, por exemplo, aparece até
um produto do Banco Santos, sob interven-
ção do Banco Central desde novembro, o
que mostra que o ranking da Thomson não
serve como guia de investimentos. Mas a lis-
ta traz nomes, que, consistentemente, ao lon-
go dos anos, aparecem com bons resultados,
como Hedging Griffo, Boston e Dynamo.

Entre os fundos de ações campeões de ren-
tabilidade nos últimos três e cinco anos estão
dois grandes administradores: Boston Small
Cap Valuation Fia, com patrimônio de R$ 108
milhões, e Fator Sinergia CL, da Fator Admi-
nistradora de Recursos, com recursos de R$
524 milhões. Eles travaram uma briga acir-
rada pelas primeiras posições (leia o qua-
dro). O bom resultado de ambos vem de
uma estratégia parecida. A carteira deles
não está atrelada ao desempenho do índi-
ce Bovespa, a cesta das 53 ações mais ne-
gociadas na Bolsa de São Paulo. Isso sig-
nifica que, para o Small Cap e o Sinergia,
tanto faz se o Ibovespa se valorize ou não.
A aposta dos gestores é feita em ações de

empresas menores, menos negociadas no pregão. "São em-
presas que o mercado às vezes esquece, deixa de lado",
diz Mário Quaresma, superintendente de renda variável
da BankBoston Asset Management. Uma das apostas certei-
ras de Quaresma foi a Klabin, que se incorporou à carteira
do fundo nos últimos três anos. Era uma empresa cheia de
dívidas e o mercado tinha certa desconfiança em relação à
capacidade da companhia de sair do buraco. "Avaliamos que
a Klabin poderia reverter essa situação e acertamos", diz
Quaresma. Só em 2003, os papéis da fabricante de papel su-
biram 282%, fazendo a alegria dos cotistas do Small Cap.
O gestor desse fundo, cujo investimento mínimo é de R$
50 mil, evita concentrar papéis de um mesmo setor. É uma
forma de reduzir o risco. Agora, com a economia em cres-
cimento, a nova aposta é em ações ligadas ao consumo. Os
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papéis das Lojas Americanas estão na mira.



O esforço desses gestores em con-
seguir bons retornos pode ser muito
maior. Em alguns casos, vale até indi-
car representantes nos conselhos de ad-
ministração para ajudar a melhorar o
desempenho da empresa. Este é o ca-
so do Fator Sinergia. O fundo compra
papéis também de empresas menores,
pouco negociadas no pregão. Depois,
junta-se a outros acionistas minoritários
e ganha força para indicar um repre-
sentante no conselho de administração
ou fiscal das companhias ."Com isso,
tentamos agregar valor aos papéis. Nos-
so membro no conselho pode dar suges-
tões para melhorar a liquidez dos pa-
péis e até fiscalizar os balanços, por
exemplo", diz Roseli Machado, dire-
tora de Gestão da Fator. O Sinergia cres-
ceu tanto que se fechou para novas cap-
tações, mas foi criado o Sinergia II. Tem
as mesmas características do primeiro
e visa ações de empresas um pouco
maiores. Mas esse é um investimento
para gente grande, que conhece a ci-
randa da renda variável. A aplicação
inicial é de R$ 500 mil.

A Fator também ganhou destaque
neste ano porque foi punida pela CVM,
o órgão que fiscaliza o mercado de ca-
pitais no país. A acusação é que teria
usado informação privilegiada para ob-
ter ganho com ações da Copei. A Fa-
tor participava do processo de privati-
zação da empresa, que acabou não
acontecendo. A empresa nega a acu-
sação e entrará com recurso.

No garimpo Quaresma, do
Boston: nova aposta em

ações ligadas ao consumo

Além de serem mais
agressivos, os fundos cam-
peões de rentabilidade têm
outra característica em co-
mum: são aplicações de
longo prazo. "Para fundos
de ações ou multimercados,
deve-se pensar num hori-
zonte de três a cinco anos
para que o retorno seja in-
teressante", diz Mareia
Dessen, da consultoria
BankRisk. O fundo de ações
Dynamo Cougar, campeão
de rentabilidade nos últi-
mos dez anos, prioriza o in-
vestidor de longo prazo.
"Aquele que vem aprovei-
tar uma subidinha da Bol-
sa até atrapalha", diz Luís
Felipe Campos, sócio da
Dynamo, uma gestora de
recursos do Rio de Janei-
ro, que administra o Cou-
gar. Sua estratégia também inclui in-
dicar membros para os conselhos das
empresas e, portanto, os bons resulta-
dos só tendem a aparecer no longo pra-
zo. O fundo de ações Fama prioriza o fa-
tor tempo. Há papéis de empresas de
segunda linha, como a Metisa, uma me-
talúrgica de Santa Catarina, que estão
há mais de oito anos em sua carteira. "A

valorização de alguns desses papéis foi
incrível", diz Maurício Levi, da Fama
Investimentos, que administra o fundo.
As ações da Metisa subiram 4.300%
nos últimos dez anos.

As novas regras de investimento que
entram em vigor no ano que vem vão
nessa mesma direção. Vai pagar menos
imposto quem tiver paciência para dei-
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xar o dinheiro aplicado por mais tem-
po. Hoje, pagam-se 20% de Imposto de
Renda sobre o rendimento de todo ti-
po de fundo. Em 2005, serão descon-
tados 25% para saques em até seis me-
ses e 15% para resgates feitos depois
de dois anos de aplicação, no caso de
multimercados, renda fixa, DL Nos fun-
dos de ações, o IR será de 15%.

Os rankings da Thomson também
mostraram outro fenômeno no mercado
brasileiro. Entre os fundos de melhor de-
sempenho estão produtos dos chama-
dos gestores independentes. São em-
presas como Hedging Griffo, Dynamo,
Claritas, Fama, Tática, a maioria desco-
nhecida do investidor comum. Calcula-
se que existam cem desses gestores no

Na empresa Roseli Machado e
equipe da Fator: estratégia é participar
do conselho das companhias

Brasil. Eles não estão ligados aos gran-
des bancos. Ao contrário. Ganharam es-
paço porque as maiores instituições pre-
ferem não misturar seu nome a produ-
tos de alto risco. E aí está a vantagem
dos gestores independentes. Têm mais
liberdade para se movimentar, estru-
tura mais enxuta e agilidade em merca-
dos sofisticados, como derivativos, arbi-
tragem de juros, dólar, títulos da dívida.

A Hedging Griffo é uma das precur-
soras dos "hedge funds" no Brasil, co-
mo são chamados os multimercados
nos EUA. Seu fundo Verde é conside-
rado o melhor na categoria. Rendeu
mais de 1.000% desde que foi criado,
em 1997. Ele começou com poucos re-
cursos, aberto apenas para clientes da
Griffo. Fez tanto sucesso que atraiu
muitos investidores. Agora não acei-
ta mais aplicações para não perder a
agilidade. Seu patrimônio atual é de
R$ 1,3 bilhão, um dos maiores nesse
segmento. Mesmo assim, o Verde não
deixou de figurar na lista dos cam-
peões. Só em 1999, valorizou-se 135%,
resultado obtido porque tinha aplica-
do em dólares e o real se desvalorizou.
Depois, comprou ações de empresas ex-
portadoras porque seus gestores acre-
ditavam no boom do comércio exterior.
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Foi outra tacada de craque.


