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Um pouco da 
sua história



 
 Em 1999, Sir John Templeton foi nomeado pela revista 
norte-americana Money Magazine  como o maior stock picker 
global do século.

 Quer saber por que ele foi nomeado assim? Continue 
com a gente que você vai entender como um homem vindo de 
família pobre, nascido durante a primeira guerra mundial em 
Winchester, Tennessee, se tornou um dos maiores nomes do 
mercado financeiro. 

 Sua trajetória profissional começou quando Templeton 
graduou-se como melhor aluno de Economia, da turma de 1934 
pela Universidade de Yale e foi através dos seus rendimentos 
com jogos de pôquer que conseguiu pagar parte das suas 
mensalidades. Depois da graduação, ele optou por continuar 
em Oxford e após dois anos obteve seu metrado em direito.

 Ao retornar para os Estados Unidos, ele trabalhou como 
trainee para Fenner & Beane, uma das firmas precursoras do 
que viria a ser o BofA Merrill Lynch.

 
 Em 1937, enquanto os Estados Unidos ainda sentia os 
impactos da Grande Depressão, Templeton foi co-fundador de 
uma empresa de investimentos que mais tarde se tornou a 
Templeton, Dobbrow & Vence. Sob sua liderança a empresa 
obteve grande sucesso acumulando US$ 300 milhões em 
ativos e expandindo oito mutual funds.  
 
 Em 1939, ele comprou cem ações de cada empresa que 
encontrou na bolsa de valores de Nova Iorque por menos 
US$1,00 (valor da ação de cada empresa) adquirindo lotes de 
104 companhias por cerca de US$ 10.400,00. Após quatro anos, 
ele conseguiu vender essas ações por quase quatro vezes o 
valor que havia investido inicialmente.
 
 Em 1954, Templeton fundou o Templeton Growth Fund, 
com sede em Nassau, Bahamas. Pelos próximos 25 anos, 
ele ajudou a criar uma série de fundos internacionais de 
investimento altamente bem-sucedidos e em 1992 vendeu 
seus fundos para o Grupo Franklin. 
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Sir John 

Templeton e a 
sua filosofia de 
investimento



 
 A filosofia de investimentos de Templeton consistia em um processo denominado “bargain hunting”, ou seja, 
buscar empresas em todo o mundo que ofereciam preços baixos e excelentes perspectivas de longo prazo. 

 Tudo começou em Yale quando ele percebeu um fenômeno interessante e que se tornaria o ponto central da 
sua filosofia na hora de investir. Foi a partir da percepção de que as famílias ricas de seus colegas tinham um vasto 
portfólio de ações de companhias americanas, porém, nenhuma ação de companhias estrangeiras. Foi a partir daí 
que Templeton decidiu viajar para mais de trinta países com o objetivo de entender a forma como as sociedades 
funcionavam, suas relações econômicas, políticas e sociais. 

 Na década de 50, ele optou por investir em companhias japonesas e nesta época o país era visto pelos investidores 
como estagnado industrialmente e com um mercado de capitais pequenos, sendo um dos primeiros fundos a apostar 
no crescimento asiático.

 De maneira geral, os fundos de Templeton apresentaram retorno médio de 13,8% a.a entre os anos de 1954 e 
2004.
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“If you want to have a 
better perfomance than 
the crowd, you must do 
things differently from 

the crowd.”
Sir John Templeton


