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“Uma carteira é como um time de futebol. 
Precisa de defesa, meio-campo e ataque. 

Equilíbrio, ao melhor estilo Tite. Ou, diversi-
ficação, ao estilo Markowitz. ”

(Luiz Alves Paes de Barros)



1 Um pouco
   da sua história
 

 
 Luiz Alves de Paes Barros é conhecido como o “bilionário fantasma” da Bol-
sa de Valores que, durante décadas, evitou contato com a imprensa ou se expor 
em eventos do mercado financeiro. Luiz é uma lenda viva do mercado que, por 
anos, investiu seu patrimônio sozinho.

 Luiz, na figura de gestor, fundou a Alaska Asset Management, ao lado de 
Henrique Bredda e Ney Miyamoto. O Alaska Asset Management possui o fundo 
de ações mais comentado dos últimos anos, o Alaska Black, cuja performace vem 
sendo de grande destaque.

 A carteira pessoal de Luiz, hoje alocado no fundo Poland, acompanhada de 
perto por profissionais do mercado financeiro desde o seu início, em agosto de 
2003, acrescentou R$ 780 milhões ao patrimônio no ano de 2017. 

 Formado em economia pela Universidade de São Paulo, Luiz é descendente 
de uma família tradicional paulista que, na primeira metade do século passado, 
era dona de uma das maiores usinas de açúcar do interior de São Paulo. Luiz diz 
que os gastos da família eram altíssimos, o que levou à perda da fortuna. 

 Aos 16 anos, Luiz comprou suas primeiras ações, papéis do Comind, banco 
da elite cafeeira. Devido à pouca idade, a cautela de negociação dos papéis vinha 
com a anotação “menor”. 

 Hoje, com experiência de mais de 50 anos no mercado, Luiz segue a filosofia 
contida nas cartilhas fundamentalistas, difícil de ser colocada em prática: se des-
fazer dos ativos quando a euforia domina e o consenso aponta para uma direção; 
e sempre comprar na baixa.

 Nessa linha, Luiz comprou Magazine Luiza, em 2015, o que levou seu fundo 
Poland e o Alaska a terem um desempenho excepcional. A decisão de compra 
das ações da empresa ocorreu após um banco ter oferecido R$ 300 milhões pelo 
direito de oferecer garantias estendidas para os produtos Magazine Luiza, que
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possuía R$180 milhões em valor de mercado. Naquele momento, Luiz percebeu que a 
ação estava barata. 

 Luiz e Stuhlberger (Verde Asset Management) foram sócios na antiga corretora 
Griffo, no início dos anos 80. Mas foi ao lado de Bredda e Miyamoto que Luiz diz ter, 
finalmente encontrado, uma equipe capaz de aprender com ele e perpetuar o que ele 
conquistou.

 Apesar do sucesso do Alaska e do alto retorno com a ação da empresa da família 
Trajano, o Alaska Black (fundo condominial da gestora) já perdeu 28% em um único dia. 
A perda ocorreu em 18 de maio, dia seguinte ao vazamento da gravação do presidente 
Michel Temer e do empresário Joesley Batista, do grupo JBS.

 Recentemente, Luiz palestrou no Investor Day da XP e compartilhou um pouco 
sobre suas expectativas para a Bolsa de Valores brasileira nos próximos anos. Ele acre-
dita que a Bolsa crescerá e falou em um Ibovespa de 170 mil pontos em dólar, por volta 
de 2022 ou 2023. Luiz disse que não se preocupa com as incertezas que giram sobre a 
Reforma da Previdência. Segundo ele, o Brasil está com uma capacidade ociosa enor-
me, com inflação e juros na mínima histórica e que o Bolsonaro assumiu o país em um 
momento sem precedentes. 

 

A BR Advisors

 A BR Advisors é um dos maiores escritó-
rios credenciados a XP Investimentos e con-
ta com uma equipe altamente qualificada. 

 Além de um histórico de premiações, o escritório 
conta ainda com três filiais -RJ, BH e SP.
  
 As operações da BR são divididas em duas áreas: 
mesa de operações e distribuição de produtos finan-
ceiros e investimentos.
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