
Márcio Appel



1.
Um pouco 

da sua história



 
 Formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica (ITA), com MBA pela Univer-
sity of Michigan, sua história no mercado financeiro co-
meçou no Banco Bozano Simonsen e teve passagem como 
Head pelo Santander Asset Management e  pela diretoria 
do Safra Asset Management antes de fundar a Adam Ca-
pital.

 Um dos pilares da estratégia de Appel consiste em 
pensar no longo prazo e medir cuidadosamente o risco; 
outro, é que nenhuma posição pode influenciar, sozinha, 
o resultado dos fundos. 

 Na Adam Capital, a tomada de decisão é centraliza-
da em Appel e sua filosofia de investimento evita o que 
ele chama de “lutas pelo pedaço do bolo”. Na empresa, 
todos os funcionários sabem de antemão qual é o percen-
tual que vão ganhar. Então, o objetivo é aumentar o tama-
nho do bolo. 

  Quer entender o segredo do sucesso desse 
gestor brasileiro? Clique aqui e leia a entrevista, na qual 
Appel explica como entregou 360% do CDI esse ano.

 
 Há três anos, Marcio Appel optou sair do Banco Sa-
fra e junto com André Salgado, fundaram a Adam Capital. 
Nesse tempo, a gestora apresentou retornos expressivos 
com seus fundos Adam Macro, Adam Macro Strategy e 
Adam Advanced, este último superando em muito o CDI.

 Em sua entrevista para Isto É Dinheiro, Marcio disse 
que o êxito desse sucesso veio de uma competência que 
ele desenvolveu no tênis, antecipar o desconhecido. 

 A performance excepcional dos fundos Adam no co-
meço da gestão recebeu elogios, mas trouxe críticas so-
bre como a carteira reagiria a um dia de caos no merca-
do.  Desde de então, a casa já atravessou alguns testes de 
estresse e se saiu muito bem, elevando assim a confiança 
dos investidores.
 
 Marcio se tornou um gestor relevante e sua estraté-
gia é acompanhada de perto pela concorrência. Para ele, 
seus melhores professores foram os erros que cometeu 
nesses 22 anos de mercado, especialmente durante a crise 
da Ásia. Apesar de ter desfeito suas posições antes da ca-
tástrofe, voltou a comprar ativos antes do momento cer-
to. Para ele, nesse ramo de negócios, é preciso ter cicatriz.

https://www.bradvisors.com.br/
https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/
https://twitter.com/BR_ADVISORS
https://www.linkedin.com/company/br-advisors/
https://www.instagram.com/bradvisors/
https://www.infomoney.com.br/onde-investir/fundos-de-investimento/noticia/7440420/supergestor-marcio-appel-explica-como-entregou-360-cdi-esse-ano


“Eu quero sempre 
fugir da roleta, dos 

eventos de curto prazo. O 
que a gente faz é não só olhar 
o longo prazo como também 

montar um portfólio equilibrado 
para esperar o longo prazo 

chegar.”
(Marcio Appel)



         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:

https://www.bradvisors.com.br/
https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/
https://twitter.com/BR_ADVISORS
https://www.linkedin.com/company/br-advisors/
https://www.instagram.com/bradvisors/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521990773021&rdst_srcid=1207347&text=Ol%C3%A1,%20vi%20o%20ebook%20sobre%20Seth%20Klarman%20e%20resolvi%20entrar%20em%20contato%20!#

