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Um pouco da 
sua história



 
 Warren Buffett é um dos maiores nomes do mercado 
financeiro e um dos investidores mais consagrados e 
admirados no mundo (sabia mais sobre sua história). Mas 
uma trajetória de sucesso não é só escrita por trabalho e 
inteligência.
 Hoje, vamos contar a história de Benjamin Graham, 
o mentor do maior investidor de todos os tempos e criador 
do “Value investing” .
 Graham nasceu no ano de 1894 em Londres, possui 
origem judaica e mudou-se para Nova Iorque com um ano 
de idade. 
 Durante a Primeira Guerra Mundial, a família 
Grossbaum foi obrigada a mudar de sobrenome, pois os 
alemães colocaram diversos nomes sob suspeita. Após 
a morte do seu pai, a família passou por um período de 
grandes dificuldades, isto motivou Graham a se tornar 
um ótimo estudante conseguindo uma bolsa de estudos 
na Universidade de Columbia e logo após se formar foi 
trabalhar em Wall Street para empresa de Newburger, 
Henderson e Loeb.

 
  Aos 25 anos, Graham já ganhava em torno 
de US$500.000,00/ano e aos 26 anos, em 1920, ele foi 
promovido a sócio da empresa, consagrando seu nome 
na companhia.  Mas não pense que seu começo em Wall 
Street foi glamoroso, assim que iniciou suas atividades na 
empresa de Newburger, Henderson e Loeb, ele ganhava 
apenas US$ 12 dólares por semana e era encarregado 
de entregar documentos e cheques, fazer descrição de 
emissão de títulos e, mais tarde, escrever a carta de 
mercado diária da companhia. 
 O crash da bolsa de Nova Iorque em 1929 custou a 
Graham a perda de quase todos os seus investimentos, 
mas ensinou a ele algumas das grandes lições sobre o 
mundo dos investimentos. Inspirado pelo evento que 
marcou a história do mundo, Graham em parceria com 
David Dodd escreveram o que foi considerado a primeira 
bíblia dos investimentos, o livro chamado Security 
Analysis.

https://conteudo.bradvisors.com.br/57c98144625d715162d2
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Benjamin 

Graham e o 
Value Investing



 
 O livro Security Analysis foi publicado pela 
primeira vez em 1934, enquanto Graham era professor 
na Universidade de Columbia. O livro serve como base 
fundamental para o value investing, no qual consiste em 
comprar ações com valor de mercado menor que seu valor 
intrínseco e por isso,  estas tem potencial de crescer com 
o tempo.
 Naquele tempo o mercado de ações era conhecido 
como um ambiente especulativo, e essa noção, introduzida 
por Graham no seu livro, sobre valor intrínseco e margem 
de segurança de uma ação foram fundamentais para 
o surgimento da análise fundamentalista tal como 
conhecemos hoje.
 De acordo com Graham e Dodd, para fazer o value 
investing é necessário avaliar alguns fatores na empresa 
a ser investida como: os seus ativos, dividendos, retornos, 
dentre outros. A partir disso, é possível comparar, a partir 
do histórico da empresa, o preço que a ação, de fato, 
deveria valer (valor intrínseco) e seu valor de mercado. 

 
 Caso o valor intrínseco fosse maior, o investidor 
deveria comprar a ação e segurar o papel até que uma 
reversão no preço de mercado ocorresse (O famoso buy 
and hold).
 Benjamin Graham observou que, devido à 
irracionalidade dos investidores, incluindo outros fatores 
como a incapacidade de prever o futuro e as flutuações 
no mercado de ações, a compra de ações subvalorizadas 
proporcionaria uma margem de segurança, que nada mais 
é que a ideia de o investidor fazer uma análise de ações 
bastante conservadora e optar por investir naquelas que 
realmente estão baratas sob essa ótica. 
 Além disso, os investidores poderiam obter essa 
margem de segurança comprando ações de empresas 
com altos dividendos e baixos índices de endividamento, 
diversificando suas carteiras. No caso de uma empresa 
falir, a margem de segurança mitigaria as perdas que o 
investidor teria. 
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O Investidor 
Inteligente



 Em 1949, Graham escreveu a segunda bíblia do value 
investing. Graham utiliza uma metáfora para apresentar 
como funciona o mecanismo dos preços de mercado, esta 
é contada através de um investidor imaginário sócio de 
um grande negócio, o Mr. Market.
 Mr. Market é muitas vezes irracional e dependendo 
do seu humor, aparece na porta do seu sócio com preços 
diferentes, em dias diferentes, tentando vender ou 
comprar ações do seu sócio.
 Obviamente, o sócio do Mr. Market não é obrigado 
aceitar suas ofertas de compra ou venda e pode optar em 
não fazer negócios.
 Graham ressalta que, em vez de confiar nos 
sentimentos diários do Mr. Market, movidos pelas 
emoções da ganância e do medo, o investidor deve fazer 
sua própia análise sobre o valor de uma ação com base 
nos relatórios da empresa sobre suas operações e posição 
financeira.

 Esta análise deve reforçar o julgamento do investidor 
quando receber uma oferta do Mr. Market.
 De acordo com Graham, o investidor inteligente é 
aquele que vende para otimistas e compra dos pessimistas. 
O investidor deve olhar para as oportunidades de comprar 
baixo e vender alto devido as discrepâncias de valor de 
preço que surgem das depressões econômicas, falhas 
de mercado, publicidade negativa temporária e erros 
humanos. Se tal oportunidade não estiver presente, o 
investidor deve ignorar o ruído do mercado.
 A lição principal de Benjamin Graham nos deixa é 
que o mercado não pode ditar as nossas decisões de 
investimento.



“Uma operação de 
investimento é aquela que, 

por meio da análise, promete 
segurança para o principal 
e um retorno adequado. As 
operações que não vão ao 

encontro destas exigências 
são especulativas.”
(Benjamin Graham)


