
Dório Ferman



1.
Um pouco 

da sua história



 
 Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de 
Pernambuco, Dório afirma que para entender uma empresa é preci-
so vê-la com o olhar dos clientes, concorrentes, analistas, fornecedo-
res, bancos, além de analisar o histórico e a promessa de execução. 
Segundo Dório, os dados sobre histórico e promessa de execução de 
uma empresa são muito importantes e ajudam a interpretar a com-
petência da companhia.

 Admirador de Benjamin Graham (conheça a história), Dório 
diz que sempre vê o grande mestre do passado, fundador da análise 
fundamentalista, como inspiração na hora de selecionar ativos para 
comprar. Afinal, só é possível ganhar quando se compra algo por um 
preço que é menor do que, de fato, vale.

 Contudo, para Dório, comprar um papel e vender logo em se-
guida não é um problema, o objetivo é ficar com o papel enquanto o 
preço estiver bom, ou seja, o valor do papel é maior que o preço que 
estão pagando. A partir do momento que ele analisa que o preço do 
papel está pagando um preço justo, ou acima, ele vende.

 Petrobras e Vale são exemplos de empresas que Dório acabou 
carregando por muitos anos em sua carteira.

 
 Mentor de um clube de investimentos, começou a selecionar 
ações em 1986. O clube transformou-se em um dos Fundos de Ações 
mais conhecidos, antigos e rentáveis do país, o Lógica II (Fundo de 
Ação Livre).  Desde 1996, quando os clubes foram combinados no 
Fundo, o seu retorno acima do Ibovespa foi excepcional.

 Para ele governança é essencial e em sua entrevista para o 
livro  “Entrevista com gestores de ações brasileiros”, da Luciana Sea-
bra, diz que: “Quem foi incompetente no passado vai ser no futuro; 
quem te enganou no passado vai voltar a te enganar.” 

 Seu principal critério para selecionar ações na bolsa é analisar 
a Governança Corporativa de uma empresa e em seguida, o histórico 
de controladores e gestores aliado a perspectiva da empresa na eco-
nomia.
 Hoje, vamos contar a história de Dório Ferman, que ao lado 
de Daniel Dantas, fundou, em 1994, uma das primeiras empresas de 
gestão independente de recursos criadas no Brasil, o Opportunity. 

 A empresa foi uma das primeiras a atuar na gestão de Fun-
dos de Private Equity e na inauguração do mercado de investimen-
tos no exterior. Hoje, possui  um patrimônio de, aproximadamente, 
R$37,989 bilhões sob gestão e R$18,4 bilhões estão alocados em 
Renda Variável.
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“Não existe 
hora certa. Pensamos 

sempre no fundamento 
e no preço da empresa, 

nunca na hora.”
(Dório Ferman)


