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Um pouco da 
sua história



 Peter Lynch é um investidor americano e filantropo considerado um guru do investimento.  

 Entre 1977 e 1990 foi gestor do Fidelity Magellan Fund na Fidelity Investments e durante 
esses treze anos conseguiu alcançar um crescimento anual de 29.2% superando o índice S&P 
500 por onze anos de sua gestão, além de ter obtido a melhor performance para um fundo de 

investimentos no mundo. 

 Durante sua gestão a empresa aumentou seus recursos de US$18 milhões de dólares 
para US$ 14 bilhões de dólares.

 Lynch formou-se na Boston College, onde estudou história, psicologia e filosofia. Durante 
a faculdade, ele comprou cem ações da Flying Tiger Airlines por US$8,00/ação e ela chegou a 

valer US$80,00/ação.

 Além disso, obteve seu mestrado em administração na Universidade de Pensilvânia.
 
 Em 1996, Lynch começou na Fidelity Investments como estagiário e em 1977 já tinha sido 

nomeado como gerente de portfólio .
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Peter Lynch

nos dias de hoje



 Aposentado desde 1990, Lynch é participante ativo de inúmeras atividades humanitárias.
 
 Para ele filantropia também é uma forma de investimento.
 
 Lynch é o fundador da Fundação Lynch que apoia a pesquisa em educação, organizações 
religiosas, hospitais e medicina, além de várias organizações culturais e históricas. 
Adicionalmente, ele doa para várias organizações em particular, através da Fundação Lynch, 

Fidelity Charitable Gift Fund e dois outros fundos fiduciários de caridade.
 
 Atualmente, Lynch atua como vice-presidente da Fidelity Management & Research Co., 

consultora de investimentos da Fidelity Investments.
 
 Durante sua aposentadoria, Lynch foi o autor de três livros sobre investimentos com John 
Rothchild como co-autor. Dentre os livros que escreveu “One Up On Wall Street” e “Beating 

the Street” foram best-sellers, além de ter escrito o “Learn to Earn”.
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Peter Lynch e 

sua filosofia de 
investimento



 Peter Lynch acredita que investidores individuais possuem vantagens sobre os 
profissionais porque são livres para agirem de forma independente e explorar o mercado sem 
sofrer pressões externas. Essa flexibilidade para agir dá a pequenos investidores uma melhor 

capacidade e potencial de descobrir investimentos rentáveis .
 
 Ele sugere uma investigação profunda sobre a empresa que se deseja investir, pois é 
fiel a crença de que quanto mais se conhece uma empresa, seus negócios, seus produtos e 

concorrentes, mais chances existe de se encontrar uma boa história para investir.
 
 Outra característica na sua maneira de investir é seu interesse pelas small caps, ou seja, 

empresas em crescimento com potencial de maturação e retorno futuro.
 
 Um dos seus grandes destaques como investidor corre na direção contrária da maior parte 
dos investidores. Lynch diz que a diversificação do portfólio reduz a habilidade do investidor 
de fazer uma pesquisa e análise eficiente sobre a empresa. E traz esse conceito em uma das 
suas principais analogias: “Possuir ações é como ter filhos, não se envolva com mais do que 

você pode lidar.”



“Antes de fazer uma 
compra, você deve ser 

capaz de explicar o que está 
comprando” 
(Peter Lynch)


