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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Por que existem Fundos de Investimento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 

Benefícios da Gestão 
Profissionalizada e da 

Concentração de 
Capitais 

Gestão eficaz dos 
Conflitos de 

Interesse 

Sobrevivência dos Fundos de Investimento depende da eficácia do controle dos Conflitos de Interesse  
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Fundos de Investimento no Brasil 

● Brasil possui o 6º maior mercado do Mundo. Aplicações em Fundos representam cerca de 52% do PIB 
Nacional.   

 

Crescimento de mais de 100% nos 
últimos 5 anos 

Mercado Doméstico: R$ 2,3 Trilhões  
 

Número de Fundos: 13.417 

Administradores: 98 

Gestores: 474 



5 
I Curso de Férias do Grupo de Estudos de Direito Empresarial | Direito UFMG 

FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Fundos de Investimento no Brasil 

● Fundos 409 respondem por 
cerca de 74,8% do PL total dos 
Fundos.   

● Perfil dos Investidores e 
Distribuição por Ativos 
permaneceram estáveis nos 
últimos 5 anos.  
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

O Problema – Separação entre Propriedade e Controle  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

● Indústria dos Fundos de Investimento é gigante, mas tem um ponto sensível:  Cotista é proprietário 
dos recursos mas não tem poder de gestão sobre os mesmos, o qual é delegado ao administrador. 
Administrador, portanto, deve agir no interesse do cotista.  
 
Mas o Administrador pode ter outros interesses em jogo. Quem garante que ele vai agir no interesse 
do cotista? 

Adm/Gestor 

Fundo de 
Investimento 

Cotistas 

$ - Taxa de Adm. / 
Performance  

$ - Rentabilidade 
do Fundo  

Administrador decide como aplicar 
os recursos do fundo, mas não sofre 
as consequências diretas de suas 
decisões. 
 
 

AUMENTO DO RISCO DE CONFLITO DE INTERESSES.  
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Fundo de 
Investimento 

Valores Mobiliários Valores Mobiliários 

Assembleia 
Geral 

Administrador 

Gestor 

Auditor 

Custodiante 

Cotistas 



8 
I Curso de Férias do Grupo de Estudos de Direito Empresarial | Direito UFMG 

FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Separação entre Propriedade e Controle - Brasil 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

● No Brasil o problema é ainda pior: O administrador dos Fundos pode ser influenciado pela relação 
“bancocentrica”. Presença de diversas situações de conflito de interesses.  

Banco 

Administradora Gestora Custodiante 
Distribuidora, 

etc 



9 
I Curso de Férias do Grupo de Estudos de Direito Empresarial | Direito UFMG 

FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Separação entre Propriedade e Controle - Brasil 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

● A ampla gama de atividades que as instituições financeiras exercitam simultaneamente aumentam a 
possibilidade que surjam conflitos de interesse entre tais atividades e os interesses dos clientes.  
 

Gestoras Mkt/S Administradoras Mkt/S 

BB DTVM S.A 20,44% BB DTVM S.A 19,6% 

ITAU UNIBANCO S.A 15,24% ITAU UNIBANCO S.A 14,1% 

BRADESCO 12,38% BRADESCO 10,7% 

CAIXA 7,01% CAIXA 8,3% 

BTG PACTUAL 5,64% BEM 6,4% 

BANCO SANTANDER  5,34% BTG PACTUAL 6,2% 

HSBC 3,9% BANCO SANTANDER  5,4% 

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO 2,13% BNY MELLON DTVM 5,3% 

VOTORANTIM ASSET 1,54% INTRAG 3,7% 

BANCO J SAFRA S.A 1,49% HSBC 3,6% 

TOTAL 75,11% TOTAL 83,3% 
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Separação entre Propriedade e Controle - Brasil 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
● O maior potencial de conflito de interesses influencia o resultado dos Fundos? Há certos 
indícios.  
 

Em um investimento de longo prazo como a previdência, 11 
pontos percentuais adicionais de retorno são um prato cheio. Foi 
essa a diferença de rentabilidade obtida pelas carteiras de 
gestoras independentes em relação às das casas tradicionais nos 
últimos cinco anos. Enquanto os fundos de previdência de 
gestores ligados a bancos renderam 43%, na média, os de 
independentes ganharam 54% no período encerrado em abril. No 
acumulado deste ano - bastante desafiador para os gestores - os 
tradicionais entregaram 0,1% de retorno, bem abaixo do 0,7% dos 
independentes. Os dados são de um estudo realizado pelas 
consultorias NetQuant e Towers Watson a pedido do Valor com 
730 fundos abertos de previdência. 
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Necessidade de Proteção aos Cotistas 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

● Tarefa: Criar mecanismos que consigam desincentivar o comportamento oportunístico do 
administrador e intermediários.  
 
        
 
  
Debate sobre regras de prevenção e gestão dos conflitos de interesse acirrada pós crise de 
2008. Quais são as carências dos mecanismos de controle? 
 
Peculiaridade do Mercado Financeiro: situações de conflito são consideradas quase 
fisiológicas. A sinergia e economia de escala conseguidas através do modelo de intermediário 
“polifuncional” trazem inúmeros benefícios para o mercado e investidores.  

Objetivo: Conduta correta, diligente e transparente: eficiência e integridade do mercado.       

● Relação de Agência: Cotista, proprietário dos recursos (principal), outorga ao gestor (agente) 
o poder de gestão discricionária dos seus recursos, que deve ser realizada em benefício do 
cotista.  Se ambos forem agentes maximizadores de utilidade, haverá motivos racionais para 
que o agente não haja em prol dos interesses do principal.  
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

PREVENÇÃO E GESTÃO DO CONFLITO DE INTERESSES 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

RESPONSABILIDADE DOS ADM E GESTORES   

PREVENÇÃO E GESTÃO DOS CONFLITOS DE INTERESSE 

CONSIDERAÇÕES GERAIS   
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Formas de Regulamentação  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

● Regulação de Condutas: Autorização ou vedação de determinadas práticas ou a delimitação 
de operações e estruturas de mercado – Objetiva moldar as condutas dos agentes envolvidos.  
 
● Regulação Prudencial: Realizada principalmente por meio de autorizações, fiscalizações e 
controles em geral, possuindo um caráter preventivo – Adoção de padrões gerais e valorização 
de procedimentos de adequação, gestão de riscos e de controles internos.  
 
● Regulação Sistêmica: Criação de mecanismos de proteção estrutural do mercado, a fim de 
impedir a ocorrência de externalidades negativas decorrentes da interação entre os agentes – 
Busca evitar que problemas incidentes sobre um agente do mercado possam contaminar ou 
afetar os demais.  
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Principais Pontos – Normas Gerais de Conduta   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ICVM 306, art 14 e ICVM 409, art 65-A 
 
- Desempenhar suas atribuições de modo a atender os objetivos de investimento dos cotistas. 
- Empregar o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à 
administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de 
seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida. 
- Transferir à carteira qualquer beneficio ou vantagem que possa alcançar em decorrência de 
sua condição de administrador de carteira; 

PAS CVM RJ2009/6757 
HSBC mais 3 diretores foram acusados de cobrar taxas de administração exorbitantes em fundo 
administrado pelo Banco. Acusado de atuar sem o cuidado e diligência devidos na defesa dos direitos e 
interesses dos cotistas ao manterem elevada taxa de administração (11% a.a.) impossibilitando a 
consecução da meta estabelecida no regulamento do Fundo (CDI+30%). Acusados celebraram Termo de 
Compromisso pelo qual ressarciram a taxa de administração aos cotistas (R$4,5M) e pagaram R$900mi à 
CVM.  

Inquérito Administrativo TA RJ 2001/9701: Entidade administradora recebia para si devolução de taxas de 
corretagem pagas pelo fundo que administrava. 
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Normas Gerais de Conduta 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Todos os Tipos de Cliente Varejo 
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Normas Gerais de Conduta   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Taxa de Administração no mercado de Fundos Norte-Americano: 
 
 
Na prática, o dever fiduciário falhou. Clientes de fundos de varejo continuam a pagar ‘taxas de 
administração’ maiores do que investidores institucionais. Todavia, nenhuma decisão judicial 
reconheceu que os administradores quebraram o seu dever fiduciário com os cotistas.  
 

JOHNSON, Emily. The Fiduciary Duty in Mutual Fund Excessive Fee Cases: Ripe for Reexamination 

 
 
Nós achamos evidências que nos fundos abertos norte-americanos as taxas de administração 
(shareholder fees) são mais baixas quando ‘o número de pessoas responsáveis pela gestão é menor, 
há uma maior presença de membros independentes e também atuam como gestores em outros 
fundos’.  

TUFANO, Peter; SEVICK, Matthew. Board structure and fee-seeting in the U.S. mutual fund industry 
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

O Papel do Custodiante   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Patrimônio do fundo é um patrimônio autônomo distinto do patrimônio da administradora e 
dos cotistas.  

 
● Tal distinção tem como corolário a outorga do patrimônio separado a um terceiro, o 
custodiante.  
 
● A separação do patrimônio do fundo do patrimônio da administradora consiste em um 
ferramenta fundamental contra o abuso do administrador.  
 
  ● O custodiante tem a função de impedir que o gestor disponha livremente do patrimônio do 
fundo. Além do serviço de custódia, é obrigado a controlar a licitude da operação realizada 
pelo gestor.  
 
ICVM 409, art. 59. O contrato de custódia deve prever que: 
I – somente as ordens emitidas pelo administrador/gestor podem ser acatadas; e 
 
II – o custodiante não poderá executar ordens que não sejam diretamente vinculadas às 
operações do Fundo.  
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

O Papel do Custodiante   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

A separação das decisões da tomada de riscos sobrevive em parte por causa dos benefícios da 
especialização da administração mas também por causa de um controle efetivo dos problemas 
de agência. Em particular, a estrutura contratual de todas essas organizações separa a 
ratificação e monitoramento das decisões da sua iniciativa e implementação.  
 

JENSEN, Michael; FAMA, Eugene. Separation of Ownership and Control 
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Transparência  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ICVM 306, arts. 12 e 14 
 
Contrato com o cotista deve incluir: 
- Informações sobre outras atividades que o próprio administrador exerça no mercado e os 

potenciais conflitos de interesse existentes entre tais atividades e a administração da 
carteira de valores mobiliários;  

- Autorização, se for o caso, para que o administrador assuma a contraparte em operações.   

● Informações Periódicas:  

● Informações Eventuais:  

Informar diariamente o Valor da Cota e Patrimônio Líquido do Fundo Aberto.  

Enviar mensalmente aos cotistas o extrato da sua conta.  

Nos prazos estabelecidos na norma, disponibilizar as informações do Fundo, inclusive a composição da carteira  

Enviar para a CVM as Demonstrações Contábeis e o Extrato de Informações sobre o Fundo.  

Informar qualquer ato ou fato relevante.  
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Transparência   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

CVM tá de Olho!(?)  
 
SBR:  Alterações e atualizações em prospectos e regulamentos de fundos em desacordo com a 
legislação  
 
Fundos 409: 2º sem/2012: 48 regulamentos analisados; 6 com irregularidades. 2011: entre 11 
e 15 irregularidades. 
 
Fundos Estruturados:  
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Impedimentos e Limites em operações específicas   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ICVM 306, art. 16 + ICVM 409, art. 64 
 
● É vedado ao administrador: 
 
- Atuar como contraparte, direta ou indiretamente, em negócios com carteiras que 

administre (salvo se autorizado ou não tiver poder discricionário sobre a carteira e não 
souber da operação); 

- Promover negociações com valores mobiliários das carteiras que administra, com a 
finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros; 

- Conceder empréstimos ou adiantamentos usando recursos que administra; 
- Receber depósito em conta corrente; 
- Prestar fiança, aceite, aval ou coobrigar-se sob qualquer forma; 
- Praticar atos de liberalidade.  
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Impedimentos e Limites em operações específicas   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

● Impedimento de voto nas Assembleias de Cotistas. Não podem votar nas AG, salvo com 
anuência expressa da maioria dos cotistas: 
- O Administrador e o Gestor; 
- Os sócios, diretores e funcionários do Administrador e do Gestor; 
- Empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; 
- Prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores ou funcionários.  

PAS CVM RJ 22/2005.  
Recursos do fundo BASA Invest CP e BASA Seleto foram utilizados para financiar o Banco 
Santos “entre os títulos privados adquiridos, constam diversas cédulas de crédito bancário 
emitidas por empresas em situação financeira precária” “as provas acima não deixam qualquer 
dúvida de que a SAM deixou de perseguir os objetivos de seus investidores para beneficiar 
empresas do seu grupo econômico”.  
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Chinese Wall   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ICVM 306, art. 15  
Na administração de carteira deve ser assegurada a completa segregação das demais 
atividades exercidas pelo administrador. 
 
● Segregação Física de instalações ou definição de práticas que assegurem o bom uso de 
instalações, equipamentos e arquivos comuns;  
 
● Preservação de informações confidenciais por todos os seus administradores, colaboradores 
e funcionários, além de implantação de programa de treinamento para tais pessoas; 
 
● Acesso restrito a arquivos; 
 
● Políticas relacionadas à compra e venda de valores mobiliários por parte de funcionários e 
administradores. 
 
Resolução CMN 2.451/97: Obriga as instituições financeiras a segregarem a administração de 
recursos de terceiros das demais atividades da instituição. 
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Incentivos   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

● Taxa de Performance: Gestor só ganha se o fundo ganhar. Alinhamento de interesses. 
 
 
Quando a remuneração é relacionada a performance do fundo, gestores de fundos 
‘perdedores’ irão manipular os riscos do fundo diferentemente daqueles gestores de fundos 
‘vencedores’. Uma investigação empírica demonstrou que os perdedores tendem a aumentar a 
volatilidade do fundo no final do período de avaliação anual de forma mais intensa do que a 
realizada pelos ganhadores.   
 

BROWN, Keith; HARLOW, W; STARKS, Laura. Of Tournaments and Temptatins: An Analysis of Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry 

 
 
Nós demonstramos que os gestores alteram o risco do seu portfólio entre setembro e 
dezembro de forma consistente com os incentivos para tomar riscos.  
 

CHEVALIER, Judit; ELLISON, Glenn. Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives 

  



25 
I Curso de Férias do Grupo de Estudos de Direito Empresarial | Direito UFMG 

FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Incentivos   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

● Gestores devem colocar o próprio dinheiro no Fundo: Mais alinhamento de interesses do 
que isso é impossível. 
 
Fama & Jensen (1983): o valor de mercado de uma empresa cujo administrador detenha 
participação relevante no capital social tende a diminuir em função da tendência deste 
administrador de usar os bens sociais para se perpetuar no cargo (entrincheiramento).  
 
Morck et. All. (1988) 
  
- Faixa de 0 a 5%: relação positiva entre concentração de propriedade e valor da empresa; 
- Faixa de 5 a 25%: relação é negativa, ou seja, neste percentual de propriedade, o valor da 

empresa tende a ser reduzido; 
- Faixa acima de 25%: relação se torna novamente positiva, mas em intensidade inferior à 

verificada na faixa de 0 a 5%.  
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Individualização e Gestão dos Conflitos de Interesse   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ICVM 306, art. 7 
 
● Administradora deve atribuir a responsabilidade pela administração de carteira de valores 
mobiliários a um diretor autorizado a exercer a atividade pela CVM.  
 
● O diretor indicado não pode ser responsável por nenhuma outra atividade no mercado de 
capitais, na instituição ou fora dela, salvo a hipótese de administração de carteira de valores 
mobiliários de terceiros em empresas ligadas.  
 
 
- Estabelecer centros de imputação de responsabilidade (de forma que estas não fiquem 

sempre diluídas na pessoa jurídica) + criar estímulos para a conduta diligente dos 
administradores. 

 
  



27 
I Curso de Férias do Grupo de Estudos de Direito Empresarial | Direito UFMG 

FUNDOS DE INVESTIMENTO 

PREVENÇÃO E GESTÃO DO CONFLITO DE INTERESSES 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

RESPONSABILIDADE DOS ADM E GESTORES   RESPONSABILIDADE DOS ADM E GESTORES 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Administrador Gestor 

● Praticar todos os atos necessários à 

gestão da carteira do Fundo (caso esta não 

seja terceirizada), bem como exercer todos 

os direitos inerentes aos ativos que a 

integrem. 

 
● Contratar obrigatoriamente um auditor 

independente. 

 
● Contratar, se for o caso, o Gestor do 

Fundo. 

 

● Contratar terceiros habilitados para a 

prestar serviços de: (i) consultoria de 

investimentos; (ii) tesouraria; (iii) 

escrituração; (iv) custódia; (v) distribuição 

de cotas; (vi) Rating – quando o Adm. Não 

estiver autorizado a realizar esse serviço.  

 

 

 

● Escolher os ativos que irão compor a 

carteira do fundo. 

 
● Emitir ordens de compra e venda com 

relação aos ativos que compõem a carteira 

do Fundo, em nome do Fundo.  

 

 

 

Centraliza as funções e responsabilidades 
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Responsabilidade dos Administradores e Gestores   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Responsabilidade pode ser de natureza civil, administrativa e/ou penal 
 
ICVM 306, art. 17 
 
 
A pessoa natural ou jurídica, no exercício da atividade de administração de carteira de valores 
mobiliarios, é diretamente responsável, civil e administrativamente, pelos prejuízos resultantes 
de seus atos dolosos ou culposos e pelos que infringirem normas legais, regulamentares ou 
estatutárias, sem prejuízo de eventual reponsabilidade penal e da responsabilidade subsidiaria 
da pessoa jurídica de direito privado que a contratou ou a supervisionou de modo inadequado.  
 
 
 



30 
I Curso de Férias do Grupo de Estudos de Direito Empresarial | Direito UFMG 

FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Responsabilidade Civil   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

● Responsabilidade Civil:  
 
Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
 
Art. 187: Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes.  
 
Art. 927: Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.  
 
§ único: Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem.  

 

Haveria então uma responsabilidade objetiva para o administrador e gestor?  
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Responsabilidade Civil   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Considerações: 
 
1- Para a maioria da doutrina, não se trata de responsabilidade objetiva. A atividade 
desenvolvida pelo administrador não implica, por sua natureza, em riscos para os direitos dos 
cotistas. Os riscos que os cotistas estão sujeitos é relacionado ao próprio investimento e não à 
atividade do administrador.  
 
- Vale esclarecer que administrador e Gestor não podem ser responsabilizados por maus 

resultados do Fundo gerido em conformidade com as regras aplicáveis. Gestão é uma 
obrigação de meio e não de resultado. (Resp 1.003.893/RJ); 

 
- Apesar de não considerarem a responsabilidade objetiva, na prática ocorre uma presunção 

relativa de culpa do administrador em caso de descumprimento de algum dever a ele 
aplicável. O que seria um efeito da extrema diligencia no cumprimento da regulamentação 
exigida pelas normas da CVM. (Assim, caberia ao administrador demonstrar que não agiu 
com culpa).   

 
Para pensar: Separação de Propriedade e Controle e os problemas dai advindos não 
representariam um risco capaz de ensejar a responsabilidade objetiva? 
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Responsabilidade Civil   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Considerações: 
 
• Quando o administrador contrata terceiros (gestão, tesouraria, escrituração) deve assumir, 
contratualmente, reponsabilidade solidária por eventuais prejuízos causados aos cotistas em 
virtude de atos contrários à lei, ao regulamento e aos atos normativos da CVM.  
  
- Ou seja, administrador, que é civilmente responsável, pode transferir para outrem parte de 

suas funções, mas deve conservar a sua responsabilidade integral. 
 
• Responsabilidade Civil deve decorrer sempre de lei: normas regulamentares não podem 
enseja-la.  
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Responsabilidade Administrativa   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

● Administrador e terceiros contratados poderão ser responsabilizados pela CVM pelo 
descumprimento de suas funções e deveres.  
 
● Não é necessário provar o dano (≠ da Resp. Civil) mas esse serve como critério de 
mensuração da penalidade. 
 
- A responsabilidade administrativa deve ser sempre pessoal, decorrente de atos ou 

omissões próprios. Não há responsabilidade solidária (só quem transgrediu a norma é 
responsabilizado) PAS RJ 2005/9245, Rel. Marcelo Trindade; art. 265 CC.  

 
● Necessário instaurar Processo Administrativo Sancionador 
 
● Penalidades previstas no artigo 11 da Lei 6.385/76: 
- Advertência 
- Multa 
- Suspensão do exercício do cargo de administrador; 
- Inabilitação temporária (Até 20 anos), para o exercício do cargo de administrador, etc.  
 
● Termo de Compromisso: Sanar as práticas irregulares e reparar danos causados.  
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Responsabilidade Penal   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

● Manipulação do mercado 
 
● Uso Indevido de Informação Privilegiada 
 
●Exercício irregular de cargo, profissão atividade ou função 

Lei 6.385/76 

● Lei do Colarinho Branco (Lei 7.492/86): inserir declaração falsa em documento 
comprobatório de investimento em valores mobiliários; emitir e negociar valores mobiliários 
falsos, etc.  
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Considerações Finais   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

● O regime de deveres e responsabilidades atual é capaz de gerir os conflitos de interesse com 
eficácia e eficiência?  
 

I decided that there was only one place to make Money in the mutual fund business – as there 
is only one place for a temperate man to be in a saloon, behind the bar and not in front of the 
bar. And i invested in a management company.  

 Paul Samuelson 
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