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Um pouco da 
sua história



 
 “Sempre achei que não seria nada na vida. A única coisa que 
eu tinha para oferecer, até 1979, era o meu histórico escolar. Em todo 
o resto, era um zero à esquerda.” Luis Stuhlberger começou a sua 
entrevista na revista Piauí, em 2008, com essa frase.

 Hoje, vamos contar a história do homem que é considerado um 
dos principais gestores de recursos do país, dono de um dos melhores 
históricos de rentabilidade com o Fundo Verde e apelidado “Rei do 
Ouro”, na década 80.

 Sua formação em Engenharia Civil, pela Universidade de São 
Paulo, teve forte influência de seu pai, também engenheiro. David 
Stuhlberger era sócio de uma construtora que, posteriormente, 
se associou a um grupo dono de uma petroquímica e um banco: o 
Expansão, que tinha participação na corretora Griffo.

 Em 1980, Luis começou a trabalhar no banco e na corretora 
e foi nesse momento, que encontrou sua vocação. Com o choque 
do Petróleo, o banco Expansão teve que ser vendido para cobrir os 
rombos da petroquímica. 

 A pedido do seu pai, ele continuou trabalhando na Griffo, que 
possuía um pequena empresa que operava o mercado de commodities 
no Brasil, a Hedging.

 
 A partir disso, Luis começou a trilhar o caminho que o levaria 
a ser um dos mais reconhecidos gestores do país.
 
 Em 1982, já era um negociador significativo no mercado de ouro 
e foi convidado a fazer o mesmo pelo Banco Central. A experiência 
adquirida foi de grande importância para o seu desenvolvimento e da 
Griffo.
 
 No começo da década de 90, começaram a surgir os fundos 
multimercados administrados por gestores independentes. Na época, 
o ex-presidente do Banco Central, Ibrahim Eris, estava abrindo uma 
gestora de recursos: a Linear. 
 
 Por dois anos, a Hedging-Griffo operou ao lado da Linear, a 
primeira indicava os cliente para investir na segunda. Durante esse 
tempo, Stuhlberger aprendeu como funcionava uma gestora de 
recursos e decidiu abrir seu próprio fundo.
 
 O Fundo Verde começou operando na contramão do mercado e 
através da gestão de Stuhlberger conseguiu apresentar desempenho 
muito superior, através de análises bem fundamentadas, acertando 
nas escolhas em momentos cruciais da recente história econômica 
mundial.
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2
O gestor 

certo para a 
crise certa.



 
 Dois principais momentos históricos foram cruciais no sucesso do Verde, nos quais Stuhlberger, através das suas análises bem 
fundamentadas, operou contra a tendência do mercado.
 
 O primeiro deles começa com a crise Asiática em 1997. O fundo ainda engatinhava nos primeiros trades.
 
 A maior parte das pessoas apostava na estabilização da economia brasileira após a crise do México. Com a situação crítica na Ásia, 
Stuhlberger vislumbrava que a única maneira do governo não desvalorizar o câmbio seria aumentando os juros. Ordenou a compra de 
inúmeros contratos de juros, apostando que as taxas subiriam. No dia 27 de outubro, o mercado Asiático desabou e para evitar a fuga de 
capitais do Brasil, Gustavo Franco, presidente do BC na época, elevou a taxa de 19% para 40%. O fundo capturou a variação dessa taxa e subiu 
um importante degrau no conceito do mercado.
 
 Dois anos depois, Itamar Franco decretou a moratória do estado de Minas Gerais, o que levou Stuhlberger a mudar os investimentos. 
Para ele, não havia mais como o real se sustentar e fez uma operação em dólar na BM&F para proteger o dinheiro dos clientes, caso o câmbio 
desvalorizasse.
 
 O real, de fato, desvalorizou e Luis conseguiu fazer duas operações milionárias, além do ganho cambial, comprou grande quantidade 
de ações exportadoras que se valorizaram.
 
 Dois outros grandes acertos vieram com as eleições de 2002 e com a alta da inflação brasileira em 2007.

 

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


“Todas as minhas decisões 
são bem embasadas. Acho que 
meu negócio dá certo porque 

sou o gestor mais covarde 
que existe. Morro de medo de 
perder o dinheiro dos outros. E 

o meu também.”
(Luis Stuhlberger)


