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Um pouco 

da sua história



 
  
 Seu segundo critério é avaliar a gestão da empresa. Florian 
prefere empresas familiares que procuram estar no dia a dia da 
companhia.

 Segundo ele, a gestão de uma empresa possui muito mais 
informações sobre o negócio do que um conselho de administração 
que se reúne de tempos em tempos. Em muitos casos, esse conse-
lho pode vir a ser enganado por obter da gestão alguns dados ruins 
mascarados e os bons ressaltados.

 Outro ponto importante na sua análise é o potencial de cres-
cimento da companhia, sua perenidade e consistências nos resulta-
dos.
  
 Contra a corrente, Bartunek acompanha o desempenho da 
bolsa muito por alto, seu foco é nas empresas. Sua rotina de traba-
lho engloba muitas reuniões com diretores e executivos, tentando 
extrair o máximo de informações possíveis, que possam levar a um 
bom investimento de longo prazo.

 
 
 Bartunek é um dos sócios-fundadores da Constallation, uma 
das gestoras mais renomadas do país e tendo como um dos seus 
sócios Jorge Paulo Lemann. Sua história no mercado de capitais co-
meçou no banco Pactual, em 1989, que na época era um pequeno 
banco de investimentos.

 Hoje, a BR Advisors vai contar a história de um dos idealiza-
dores do livro: “Fora da Curva” que reúne os segredos dos grandes 
investidores do Brasil.

 Florian começou sua carreira como analista de investimen-
tos. Sua estratégia, que o levou a se destacar, era obter o máximo 
de informações que podia sobre as empresas, como na época não 
havia internet, ele copiava os balanços colhidos diretamente da 
CVM e fazia recortes de revistas com notícias relevantes sobre em-
presas.

 Bartunek tem uma filosofia de investimento que foi desen-
volvida após ler o livro: “O jeito Warren Buffett de investir” e na 
sua procura pela “empresa ideal” costuma investir em companhias 
com fortes vantagens competitivas, ou seja, que funcionam como 
barreiras de entrada a novos competidores.
  

https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/
https://twitter.com/BR_ADVISORS
https://www.linkedin.com/company/br-advisors/
https://www.instagram.com/bradvisors/
https://conteudo.bradvisors.com.br/lemann


 

Na sua entrevista para o livro “Fora da Curva”, Florian fornece cinco dicas valiosas sobre investimentos:
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https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/
https://twitter.com/BR_ADVISORS
https://www.linkedin.com/company/br-advisors/
https://www.instagram.com/bradvisors/


“Para ganhar 
muito dinheiro com 

uma ação, é preciso ficar 
muito tempo com ela. E só 

dá pra casar com empresa de 
qualidade.”

(Florian Bartunek)



         Quer participar de uma lista de
   distribuição exclusiva pelo WhatsApp 

sobre Renda Fixa e Fundos de Investimentos?

Clique no ícone abaixo e 
entre em contato conosco:
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