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1.
Um pouco 

da sua história



 
 Hoje, a empresa é reconhecida como uma das mais res-
peitadas e bem-sucedidas do mundo, com mais de US$30 bi-
lhões em ativos sob gestão.  Suas operações ocorrem em dife-
rentes mercados no mundo através da arbitragem, métodos 
quantitativos e alocação global. Trabalham com estratégias 
que possuem baixa correlação e altos retornos.

 Além disso, Griffin fundou o maior Market Maker1 da 
bolsa de valores de Nova York, a Citadel Securities.

 Em 2012, a Forbes já listava Griffin como um dos mais 
lucrativos Hedge Fund Managers.

 Atualmente, Griffin possui uma fortuna estimada em 
US$8.22 bilhões de dólares.
   

1Market Maker: A Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA define um 
“maket maker” como uma empresa que está pronta para comprar e ven-
der ações de forma regular e contínua a um preço cotado publicamen-
te. 

 
 Além de uma cultura organizacional pautada no traba-
lho colaborativo e em benefícios aos funcionários, a Citadel foi 
eleita pelo “Great Places to Work Institute” como uma das dez 
melhores empresas para trabalhar  no setor financeiro. 

 Tudo começou em 1987, quando Kenneth Griffin, aos 19 
anos e no segundo ano de economia em Harvard, começou a 
fazer operações de trade em seu dormitório utilizando apenas 
três ferramentas: uma máquina de fax, um computador e um 
telefone. 

 Apesar do começo modesto, Griffin chamou atenção 
de Frank Meyer, pioneiro e co-fundador dos fundos hedge da 
Glenwood Partners. 

 Frank ofereceu US$ 1 milhão de dólares para Griffin in-
vestir. Segundo o The New York Times, Griffin superou as ex-
pectativas de Meyer com um retorno de 70% do capital inves-
tido. 

 A oportunidade foi a semente da gigante Citadel. 
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“Investors 
who find the best 
businesses to put 

their money behind 
are rewarded for their 

research.”
(Kenneth Griffin)


