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 “David Swensen é o pioneiro do mundo dos investimentos de 
longo prazo. Sua abordagem fundamentada e criativa virou padrão 
no mercado, tanto por sua atraente lógica interna quanto pelos 
resultados que ele e sua equipe geram para o fundo patrimonial da 
Universidade Yale.” Essa frase foi dita pelo ex-presidente do Banco 
Central, Armínio Fraga, à época do lançamento do livro – Desbravando 
a Gestão de Portfólios – escrito por Swensen.
 
 Hoje, vamos contar a história do mais bem sucedido gestor de 
endowment fund.

 Certamente, você deve estar se perguntando o que é um 
endowment fund. No Brasil esse tipo de fundo ainda é pouco difundido 
e recebeu o nome de fundo patrimonial.

 Os endowments funds representam dinheiro ou outros ativos 
financeiros que são doados às Universidades e devem ser investidos 
para aumentar o capital e fornecer renda adicional para futuros 
investimentos e despesas. 

 Normalmente, eles seguem um conjunto bastante restrito 
de diretrizes de longo prazo, que ditam a alocação de ativos que 
produzirá o retorno esperado sem assumir altos riscos. 

 
 David Swensen é o diretor de investimentos de endowment 
funds da Universidade de Yale, cargo que ocupa desde 1985. 
 
 Antes de ter seu nome consagrado como o melhor gestor de um 
fundo patrimonial, Swensen foi vice-presidente do Lehman Brothers 
por seis anos. 
 
 No banco, foi responsável pelas atividades de swap. Como 
associado de finanças corporativas da Salomon Brothers, seu trabalho 
era focado no desenvolvimento de tecnologias financeiras.
 
 Swensen é um defensor da moderna teoria do portfólio e é 
conhecido pela sua própria versão dessa teoria, chamada de “Yale 
Model”.  

 O modelo consiste em dividir um portfólio em cinco ou seis 
partes, aproximadamente, iguais e investir cada uma em uma classe 
de ativos diferente. O ponto central do “Yale Model” é sua ampla 
diversificação, orientação de equidade e evitar ativos com baixos 
retornos esperados, como renda fixa e commodities.

 O retorno anualizado do Fundo Patrimonial de Yale nos últimos 
20 anos foi de 12,1%, segundo a Bloomberg.

https://goo.gl/qYoWSV
https://goo.gl/bDM98g
https://goo.gl/WYSSif
https://goo.gl/tYLu71


“Establishing and maintaining 
an unconventional investment 
profile requieres acceptance of 

uncomfortably idiosyncriatic 
portfolios, which frequently appear 
downright imprudent in the eyes of 

conventional wisdom.”
(David Swensen)


