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Um pouco da 
sua história



 Para Warren Buffett o livro “The Most Important 
Thing” é utilidade rara. Além disso, os primeiros e-
mails abertos por Buffet são, advinha quem? Do 
Howard. Buffett, segundo ele, sempre aprende algo 
novo com Howard Marks.

Mas o que fez um jovem do Queens chamar a 
atenção de um dos maiores investidores de todos os 
tempos?

Howard cursou a Wharton School na 
Universidade de Pensilvânia. Em 1967 obteve seu 
mestrado em finanças e com apenas 23 anos seu 
MBA em Contabilidade e Marketing pela Booth 
School of Business na Universidade de Chicago.

Sua carreira começou no Citibank como analista  
de Equity Research e tornou-se diretor de 
Research.  

De 1978 a 1985 foi Vice-Presidente do grupo e 
gerente sênior de investimentos. Após ter ocupado 
esses cargos no banco, ele optou por trabalhar para a 
TCW no ano de 1985, onde criou e liderou o grupo 
responsável por investimentos em renda fixa. Em 
poucos anos, Howard Marks ocupou a presidência 
da TWC.

 Em 1995, Marks, junto com outros cinco sócios, 
deixaram a TWC e fundaram a Oaktree 
Capital Management, em Los Angeles. 

https://conteudo.bradvisors.com.br/warrenbuffett
https://www.oaktreecapital.com/insights/howard-marks-memos
https://goo.gl/qYoWSV
https://goo.gl/bDM98g
https://goo.gl/WYSSif
https://goo.gl/tYLu71
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Howard Marks e 
a Oaktree Capital

Management



 A empresa de investimentos cresceu rapidamente utilizando-se de estratégias 
focadas em distressed debt. O termo significa títulos de empresas que já se encontram 
em recuperação judicial ou demonstram indicações de que pode vir a ocorrer. 

Durante a crise financeira de 2008, em vista de uma grande oportunidade, segundo 
Marks e sua equipe, a Oaktree elevou de forma considerável seus investimentos em 
distressed debt se tornando assim uma das gestoras de maior posição e destaque nesse 
mercado. 

De acordo com a Bloomberg, os dezessete fundos de distressed debts  da 
companhia obtiveram a média de ganhos líquidos anuais de 19% nos últimos 22 anos, 
cerca de 7 pontos percentuais melhores do que seus equivalentes, segundo a empresa de 
consultoria Cambridge Associates LCC. 

 No início de 2012, a empresa decidiu realizar seu IPO e listou ações na bolsa de Nova 
York, na qual arrecadou US$ 380 milhões de dólares vendendo cerca de 8,84 milhões de 
ações a US$ 43,00 dólares/cada.

 Mark é conhecido pelos investidores por frequentemente escrever o que ele 
chama de “Memorandos para os clientes da Oaktree” que descrevem o seu ponto de vista 
sobre estratégias de investimentos e insights. Sim, esses que o Warren Buffet lê.

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


“Não há nada mais
arriscado do que a 

percepção generalizada 
de que não há risco.”

(Howard Marks)
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