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A demanda por produtos com gestão diferenciada no Brasil não pára de crescer. O patrimônio 
líquido dos fundos multimercados, também chamados "hedge funds", de gestores independentes 
teve um aumento de 55% no ano, atingindo R$ 4,1 bilhões. A procura é tanta que os fundos mais 
antigos e famosos do mercado, como a família Verde da Hedging Griffo e os fundos da Claritas e o 
Gap Multiportfólio fecharam para captação. Quem saiu ganhando foram outros bons gestores - 
alguns deles recém-chegados ao mercado - que rapidamente estão absorvendo a demanda que os 
primeiros já não conseguem mais atender.  
 
Nessa lista estão empresas de gestão de recursos que a cada dia consolidam sua posição na 
indústria. Os dois "hedge funds" da ARX Capital Management, o ARX Plus e o ARX Hedge, 
captaram R$ 250 milhões desde o início do ano. A Gap Asset Management, por exemplo, terminou 
2002 com R$ 136 milhões em ativos e já está com R$ 428 milhões. O Fidúcia Diamond, da recém-
criada Fidúcia Asset Management - que tem entre seus sócios o ex-presidente do Banco Central 
Gustavo Franco e o ex-secretário de Política Econômica Winston Fritch, -começou a operar em 
janeiro e já tem um patrimônio de R$ 45 milhões.  
 
O fechamento de fundos como o Claritas, o Gap e o Verde também já leva gestores dos fundos 
que aplicam em outros fundos a pensar em ´encubar´ novos talentos, ou seja, dar incentivos 
para profissionais, principalmente os famosos por suas boas experiências nas tesourarias, a criar 
ou aumentar sua família. O Multi Comercial Bank, que há pouco lançou seu FAQ para reunir os 
melhores "hedge funds" numa só carteira, é um dos que andam alinhavando a idéia.  
 
Formada por sócios com experiência em tesouraria em instituições tradicionais do mercado, a 
Skopos é o típico alvo desses gestores. De olho na lacuna do mercado deixada pelo fechamento 
dos "hedge funds" mais tradicionais para captação, eles lançaram em janeiro o Skopos Vix, um 
típico "hedge fund" misto, que veio se somar ao Skopos HG, outro fundo com perfil agressivo de 
grande sucesso da casa, mas focado no mercado de ações. O Vix acumula ganhos de quase 13% 
e já angariou um patrimônio de R$ 70 milhões. Nada mau para o pouco tempo de vida. Além da 
experiência em tesouraria, os gestores do Vix são pioneiros no mercado de "hedge funds" - aos 
cuidados deles ficava o K2, legendário fundo do antigo Matrix, da primeiríssima geração de fundos 
agressivos do mercado brasileiro.  
 
Segundo Francisco Henrique Gros, sócio da carioca Upside Gestão de Recursos, o fundo 
multimercado da casa, que vai completar um ano este mês, já alcançou patrimônio de 12 milhões. 
"Cerca de 10% disso é de distribuição por terceiros, que começou a crescer mais recentemente. 
Antes não tínhamos nenhum distribuidor, agora já temos três", diz.  
 
A leva de novos fundos que desembarca ou em está vias de chegar ao mercado - comandados por 
grandes nomes saídos dos assets comprados por instituições de varejo - também coloca o olho 
nessa demanda. "Temos percebido uma necessidade de produtos novos e diferenciados", diz 
Wagner Murgel, que saiu do JP Morgan (comprado pelo Bradesco) e em breve lançará sua própria 
empresa de gestão de recursos especializada em "hedge funds".  
 
Os assets mais tradicionais na gestão de produtos sofisticados estão igualmente atentos à 
demanda da distribuição por terceiros e dos fundos de fundos. O Credit Suisse, por exemplo, 
lançou há apenas dois meses o Absolute, cuja proposta é ser justamente um "hedge fund" mais 
agressivo que os outros da casa. "Esse movimento da distribuição terceirizada aumentou muito e 
a demanda está enorme. Instituições como o HSBC, a Unibanco Asset Management e a Hedging 
Griffo, entre outras, estão tendo um grande êxito nesse segmento",diz Mauro Bergstein, diretor 
de gestão do CSAM. O Absolute acumula 8,22% em dois meses de vida e um patrimônio de pouco 
mais de R$ 2 milhões.  
 



A procura por esse tipo de ativo explica-se pelo desempenho insatisfatório da bolsa nos últimos 
anos. E está acentuada agora pela perspectiva de queda dos juros. Outro fator importante é que o 
Brasil é considerado o ambiente ideal para esses fundos. "Num mercado volátil como o nosso, as 
boas oportunidades mudam a cada momento e a gestão ativa acaba sendo uma boa alternativa", 
diz José Alberto Tovar, sócio da ARX Capital Management. "O Brasil vai da euforia à depressão 
profunda do dia para a noite e os 'hedge funds', que permitem maior flexibilidade em entrar, sair 
ou proteger posições, acabam sendo mais eficientes", completa Marcelo Serfaty, sócio da Fidúcia 
Asset Management e ex-sócio do Pactual.  
 
Por enquanto, a demanda ainda está mais concentrada na área private dos grandes bancos, que 
distribuem fundos de terceiros a seus clientes. Mas pessoas físicas com um tíquete médio entre 
R$ 100 mil e R$ 400 mil, também começam a se interessar pelo produto. Os investidores 
institucionais, porém, continuam de fora desse mercado. "São fundos que chamam a atenção pela 
performance, mas a venda tem que ser muito bem feita, a questão da alavancagem, por exemplo, 
é difícil de entender", diz Fernando Ganme, da Capital Administração de Recursos, empresa que 
distribui fundos. "A cada dia, os investidores reconhecem a boa gestão."  
 
A estratégia e, conseqüentemente, o retorno dos fundos variam muito. Na média, segundo dados 
do Fortuna, a rentabilidade dos independentes no ano está em 13% e supera o retorno do 
segmento geral de multimercados, que rendeu 10,3% no ano. Mas mesmo entre os 
independentes, há performances que variam entre 85% do CDI a 290% do CDI desde o início de 
2003.  
 
Apesar do crescimento, os "hedge funds" brasileiros ainda são diferentes dos americanos. 
"Enquanto lá fora, há várias classes de ativos, aqui há apenas juros câmbio, bolsa e c-bond", diz 
Marcelo Rabbat, sócio da Risk Office, consultoria de risco e investimento. "Como buscam retorno 
absoluto com poucas classes de ativos, eles acabam sendo muito agressivos", diz Rabbat, que 
aconselha investir, no máximo, 5% do patrimônio nesse tipo de fundo. Na sua opinião, a falta de 
liquidez do mercado e o fato de a maioria desses fundos ter liquidez diária também preocupa. 
"Mas o fato de os fundos fecharem para preservar a qualidade de gestão mostra que os gestores 
são cuidadosos. "  
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