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1.
Um pouco 

da sua história



 
 Possivelmente, um talento nato para os negócios. Klar-
man teve uma variedade de empreendimentos comerciais de 
pequeno porte como: um negócio de remoção de neve, co-
mercialização de selos e moedas, ente outros. 

 Mas foi aos dez anos de idade que sua história começou 
a ser escrita no mercado financeiro, ao comprar sua primeira 
ação, da Johnson&Johnson. Dois anos depois, ligava regular-
mente para o seu corretor a fim de obter as cotações. Seu ra-
ciocínio por trás da compra da ação era o fato de ter utilizado 
muitos band-aids durante a primeira parte da sua infância.
 
 A sua estratégia de investimento é única e tende a ser 
considerado um investidor conservador se comparado aos 
seus pares. É provável que essa reputação seja fortalecida pe-
las grandes reservas de caixa da sua empresa (às vezes, tota-
lizando mais da metade dos ativos do fundo) e muitas vezes, 
compra ativos de empresas que estão fora do radar do merca-
do.

 No entanto, a Baupost (empresa que é sócio-fundador) 
registrou consistentes e impressionantes retornos ao longo da 
sua história, provando que a abordagem de Klarman para in-
vestir é bem-sucedida mesmo que difícil de prever ou duplicar.

 
 Seth Klarman é considerado o Warren Buffett (saiba 
mais) da nova geração e conquistou essa reputação por ser 
uma das mentes mais brilhantes do mundo dos investimentos. 
Especula-se que a sua filosofia de investimento semelhante a 
de Buffett o faria sucessor da Berkshire Hathaway.

 O seu único livro: “Margin of Safety, Risk Averse Inves-
ting Strategies for the Thoughtful Investor” é um reflexo do 
value investing praticado em seu hedge fund. 

 No livro, Klarman afirma que cada vez mais pessoas de-
vem aderir ao “value investing”, ou seja, comprar ações abaixo 
do seu valor intrínseco e critica pequenos investidores nova-
tos que usam métricas como a dinâmica de preços e a sua pos-
sível consequente perda no longo prazo. Seth afirma que isso, 
às vezes, confunde-se com apostas e deve ser desencorajado 
no mercado. 

 O livro é considerado uma das maiores referências para 
investidores e após sair de catálogo tornou-se uma relíquia 
na comunidade financeira. O exemplar que já custou US$25 
dólares à época do seu lançamento, hoje pode ultrapassar 
US$2.500 dólares devido a distribuição de apenas 5 mil cópias.

 O que faz de Klarman ser um gestor tão relevante a ponto 
de ser chamado o “Oráculo de Boston” carinhosamente com-
parado ao “Oráculo de Omaha” – apelido de Buffett?  
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“Few are willing 
and able to devote 

sufficient time and effort 
to become value investors, 
and only a fraction of those 
have the proper mind-set 

to succeed. ”
(Seth Klarman)
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