
GAMA INVESTIMENTOS PRETENDE EXPANDIR PLATAFORMA DEDICADA E
INDEPENDENTE DE  FEEDER FUNDS COM OS SÓCIOS DA ITAJUBÁ 

 
Plataforma independente de Feeder Funds irá aproximar o investidor brasileiro de oportunidades de

investimento no exterior, ao mesmo tempo que criará eficiência operacional para gestores estrangeiros e
parceiros locais de distribuição. 

São Paulo, 06 de dezembro de 2021 – Os sócios da Itajubá, pioneiros na distribuição  independente de
produtos alternativos para investidores institucionais brasileiros, deram os  primeiros passos para assumir
o controle societário da Gama Investimentos, gestora brasileira  com foco na estruturação e gestão de
fundos de investimento no Brasil destinados a investir  recursos em fundos de investimento no exterior
geridos por gestores estrangeiros (“Feeder  Funds”).  

 Em outubro de 2019, há pouco mais de dois anos, a Gama Investimentos lançava sua primeira  estrutura
de Feeder Funds para dar acesso à famosa estratégia All Weather da Bridgewater  Associates. O
movimento, até então inédito para a gestora, era o resultado de uma demanda da  Itajubá, que identificou a
necessidade de uma estrutura local para distribuição da estratégia no  país, alinhada com a tendência de
diversificação geográfica da carteira do investidor brasileiro.  

 Durante esse período, a relação entre Itajubá e Gama Investimentos cresceu e se fortaleceu,  resultando
na criação de Feeder Funds destinados a investir em veículos geridos por Oaktree,  Man Group, Acadian e
Lyxor, além da própria Bridgewater.  

Atualmente, os ativos sob gestão da Gama Investimentos somam mais de R$ 6 bilhões, sendo  quase a
totalidade em Feeder Funds. No entanto, mais importante do que o volume de recursos,  a oferta de
produtos, o número de relações e a expertise na gestão destas estruturas se  multiplicaram
exponencialmente, tendo a Gama Investimentos alcançado a marca de 5 gestores  internacionais, 10
estratégias de investimento no exterior, 40 fundos locais, entre versões com  e sem hedge, acordos de
distribuição com os principais bancos e plataformas do mercado  brasileiro e uma reconhecida
capacidade de execução de investimento entre o Brasil e o  exterior.

“No processo de distribuição dos Feeder Funds já existentes, percebemos um ganho de eficiência  enorme
pelo fato de ter uma oferta concentrada em um único lugar. Nessa estrutura, todas as  demandas
operacionais, comerciais e de marketing de cada distribuidor parceiro são  solucionadas pela própria
Gama, evitando interações desnecessárias com a gestora estrangeira  que tem menos conhecimento do
mercado e da regulação local”, afirma Bernardo Queima, que  de acordo com os entendimentos que vem
sendo mantidos deixará de ser sócio da Itajubá e  assumirá a posição de CEO da Gama Investimentos. Ele
ressalta que “com esse movimento, a  Gama Investimentos se converte em um hub operacional para todos
os parceiros, sem deixar  de atender a demanda daqueles que necessitam ter seu próprio Fundo Espelho”.  
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 É nesse contexto que os sócios da Itajubá firmaram memorando de entendimentos com o atual 
 controlador para virem a assumir o controle da Gama Investimentos, com o objetivo de  convertê-la numa
referência para gestão independente de Feeder Funds, conectando  operacionalmente, de maneira
eficiente, gestores globais, investidores locais e parceiros de  distribuição. O modelo de negócios é similar
às plataformas de UCITS Funds na Europa, que se converteram na melhor solução para conectar gestores
globais de hedge funds, os chamados  “alternativos líquidos”, com investidores institucionais europeus,
asiáticos e latino-americanos.  Com a migração de Bernardo Queima da Itajubá para a Gama
Investimentos, as duas empresas  permanecerão desempenhando suas atividades de forma totalmente
segregada, com equipes  próprias e dedicadas.  

Para Ian Caó, sócio da Gama Investimentos que seguirá como responsável pela gestão, “o acordo  com a
Itajubá é uma enorme satisfação, e vai permitir à Gama Investimentos galgar voos mais  longos na
conexão do mercado local com o internacional. É incrível tudo o que fizemos nestes  últimos 2 anos em
termos de estruturação e gestão de Feeder Funds, mas agora precisamos  olhar para o futuro, e nos
prepararmos para atender ainda melhor a todos os investidores e  parceiros de distribuição. Temos que
investir muito em tecnologia para gerir todo o conteúdo  produzido pelas gestoras estrangeiras, e
disponibilizá-lo de maneira eficiente para o mercado  brasileiro, de acordo com a regulamentação local”.

 “Esta transação é um marco tanto para a Itajubá quanto para a indústria local de fundos de  investimento.
Com a plataforma da Gama Investimentos, muitos gestores globais terão uma  alternativa independente
para montar estruturas locais que viabilizarão o acesso de investidores  brasileiros às suas estratégias
globais, e um subconjunto reduzido deles poderá contar com a  distribuição da Itajubá”, comenta Leonardo
Camozzato, CEO da Itajubá. Ele conclui que “a Gama  Investimentos irá construir sua própria equipe de
distribuição, com a experiência e mesma  cultura da Itajubá, mas com foco na promoção de todos os
Feeder Funds sob sua gestão”.  

Nos próximos meses, as etapas de transição deverão ser concluídas e formalizadas, inclusive  com as
devidas atualizações perante a CVM e ANBIMA, uma vez que o sócio Bernardo Queima  necessita deixar
algumas atribuições regulamentares atuais para assumir seu posto como CEO  da Gama Investimentos.
Nesse processo, Marcos Falcão, atual CEO e sócio da Gama  Investimentos assumirá a função de
conselheiro na Itajubá Holding.  

Sobre a Gama Investimentos  
Fundada em 2011, a Gama Investimentos é uma gestora de recursos independente com foco principal na
estruturação e gestão de Feeder Funds, ou seja, estruturas locais para dar acesso a estratégias de
investimento, primordialmente, no exterior. Atualmente, com mais de R$ 6 bilhões em ativos sob gestão, a
gestora pode ser considerada a principal plataforma independente do país de acesso aos fundos no
exterior. Para informações adicionais, visite o site da Gama em www.gamainvestimentos.com.br. 
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Sobre a Itajubá  
 Criada em 2007, a Itajubá Investimentos Agentes Autônomos de Investimentos é a primeira  empresa
brasileira dedicada a distribuição de produtos financeiros para investidores  institucionais locais, dentre
eles, family offices, fundos de pensão, seguradoras, wealth  managers e gestores de patrimônio. A Itajubá
tem o objetivo de realizar distribuição  independente, a partir de um partnership alinhado e de um processo
robusto de escolha de  gestores e produtos a serem distribuídos. Atualmente, conta com mais de R$ 15
bilhões em  ativos distribuídos e relação com os principais investidores institucionais. 
 www.itajubainvestimentos.com.br.  

Sobre a HMC Itajubá  
 Como um dos maiores wholesale providers de mandatos de gestores internacionais para o mercado
brasileiro de distribuição, a HMC Itajubá acredita que a integração da gestão com a estratégia de
distribuição trará ganhos de eficiência operacional, ampliando conteúdo de gestão para investidores
locais, redução de custos e desenvolvimento de uma solução integrada para os gestores internacionais,
possibilitando a criação de um hub eficiente de gestão de tais Feeder Funds, atividade integrada ao
processo de distribuição independente dos Feeder Funds nos diferentes canais de investidores acessados
pela HMC Itajubá. O modelo perseguido, I3S - independent single source solution, no Brasil já é realizado
com sucesso na operação da parceira chilena HMC Capital que já conta com um AuM de USD 2,5 bilhões e
mais de 25 Feeders Funds. 
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