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A diversificação de investimentos é

uma demanda que ronda todos os

gestores de recursos. Entre os

institucionais, especialmente os

fundos de pensão, que possuem

grandes volumes de recursos e, ao

mesmo tempo, um compromisso de

entrega de rentabilidade, encontrar

boas e variadas oportunidades é o

grande desafio dos diretores de investimentos. Mesmo com a retomada

da trajetória de alta da Selic, cumprir com as metas atuariais requer uma

gestão ativa e uma carteira capaz de apresentar bons retornos em

diferentes cenários. Mas o que este contexto tem a ver com family office

e wealth management? A resposta é: as possibilidades de sinergia.

Para responder com mais exatidão, vamos primeiramente considerar o

contexto das alternativas de investimentos que temos no mercado. As

possibilidades hoje são imensas. Temos uma grande diversidade de

ativos e de carteiras de fundos de investimentos disponíveis. Cada vez

mais, há assets segmentadas e especialistas em determinados

mercados. Temos carteiras focadas nos mercados internacionais,

atreladas a diferentes moedas, BDR, commodities, bitcoins, fundos

imobiliários, crédito privado etc.

Com o acompanhamento adequado e uma boa diversificação de

carteira, os diretores de investimentos dos fundos de pensão buscam

atingir as metas, com o enquadramento de risco previsto nas políticas de

investimentos. E, para potencializar essa performance, é preciso também

reduzir os custos desta diversificação. É neste contexto que entramos

com a importância dos fundos de fundos (FoFs) e, um pouco mais

adiante, dos family offices e wealth managers.

Apesar de ainda ser mais comum encontrarmos fundos de fundos

compostos por carteiras do mesmo gestor, cresce a formação de FoFs

com gestores independentes. Este movimento favorece a valorização das

assets especialistas em mercados distintos. A vantagem dos FoFs neste

sentido é o chamado

rebate ou reversão da taxa de administração. Em média, os FoFs

conseguem reduzir uma taxa de administração de um fundo de

investimento financeiro (FIF) em algo entre 30% e 40%, o que faz uma

diferença muito grande no retorno final. Claro que o FoF também possui

a sua taxa de administração, mas ela é geralmente inferior às taxas dos

FIFs.

Mas faz sentido pagar mais uma taxa de administração na estrutura?

Isso parece ineficiente! Só parece. Na verdade, na grande maioria dos

casos, o que se economiza com a reversão de parte da taxa de

administração dos fundos investidos mais que compensa esse custo

adicional.

Além disso, dinamicamente, encontrar gestores que atendam os

objetivos é quase uma arte. Gestoras de recursos abrem e fecham todos

os dias. Bons fundos aparecem e desaparecem todos os dias também.

Sem falar nos fundos que somente alguns alocadores (termo usual para

os gestores de fundos de fundos) têm espaço para investir. Logo, há

muitas ótimas oportunidades que podem não estar sendo exploradas

atualmente pelos investidores institucionais.

Quando incluímos o benefício com o rebate – que, por si só, já

proporciona um grande interesse dos fundos de pensão pelos FoFs –, a

opção por essa estrutura passa a ser quase inequívoca. Os fundos de

pensão conseguem, então, a tão desejada diversificação com um custo

bem menor. O foco agora é achar bons gestores de FoFs! E é exatamente

neste quesito que entram os family offices e wealth managers.

Criadas com o objetivo de gestão de grandes fortunas, esses players

nasceram para gerenciar patrimônio com eficiência. Muitos, por sinal,

criam os seus fundos exclusivos, que nada mais são que FoFs fechados.

De olho nesta expertise, há um movimento ainda pouco explorado pelos

fundos de pensão que é a busca de parceria com os alocadores de

nascença para gestão de recursos. Claro que o cuidado deve ser

redobrado. Ao invés de reunir recursos de uma família, um fundo de

pensão envolve centenas de famílias. Além disso, os fundos de pensão

seguem regras e normas rígidas definidas pela Previc que visam garantir

a segurança de todos os participantes. Neste ponto, um

acompanhamento consultivo, especializado, pode aumentar a qualidade

dos controles e trabalhar para que as estratégias dos gestores atendam

às necessidades dos investidores. Algumas consultorias já prestam esse

tipo de serviço, aproximando os investidores institucionais dos

alocadores e, assim, promovendo uma melhor sinergia entre eles.

Se este movimento realmente se consolidar, todos ganham. Os

alocadores ampliam as suas carteiras sob gestão e os investidores

institucionais conquistam gestão especializada em seleção de gestores,

com melhores retornos e menores custos para os seus participantes. A

sinergia que todos queriam – ou precisavam!
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