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Nas horas vagas, o professor de Ciências da Computação John Moody administra um fundo de 
investimentos com US$ 6 milhões de patrimônio. Doutor em física teórica pela prestigiosa 
Universidade de Princeton, Moody é um dos PhDs que estão colocando suas teorias em prática na 
gestão de recursos, muitas vezes obtendo resultados melhores do que profissionais do mercado.  
Alguns professores-gestores, como Moody, têm experiência apenas na área científica. Outros, 
como Andrew Lo, que dá aulas no MIT, e John Campbell, do Departamento de Economia de 
Harvard, são mais do que escolados em finanças. Há ainda os que trazem seus conhecimentos 
macroeconômicos para o mercado de hedge funds, caso de Richard Clarida, professor da 
Universidade de Columbia e ex-secretário-assistente do Tesouro americano.  
 
Mas o guru dos acadêmicos que se transformaram em gestores de recursos nos EUA é James 
Simons, professor aposentado da Universidade de Nova York e ganhador do prêmio Oswald 
Veblen em geometria. Simons criou, em 1982, o fundo de investimentos Renaissance 
Technologies. E, desde 1988, seu carro -chefe no mercado financeiro, o fundo Medallion - com 
patrimônio de US$ 5,2 bilhões - tem proporcionado rendimentos anuais médios de 35%.  
 
Uma das razões pelas quais os acadêmicos americanos têm se aventurado no mercado financeiro 
é a oportunidade de enriquecer. Um professor renomado de uma universidade de primeira linha 
ganha, em média, entre US$ 150 mil e US$ 225 mil por ano. Salário que pode crescer 
consideravelmente com o trabalho em fundos de investimentos. Estudioso da área de 
comportamento econômico, Richard Thaler vê outra razão para tal interesse.  
 
Os acadêmicos estão nisso parte pelo dinheiro, parte pela possibilidade de confirmar se suas 
teorias estão certas - avalia Thaler, que administra fundo com US$ 2,6 bilhões em recursos de 
terceiros.  
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