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1.
Um pouco 

da sua história



 
  Ao longo do caminho, ela absorveu know-how de len-
das da indústria como Peter Lynch e James Curvey e aprendeu 
a gerenciar pessoas. Foi nomeada CEO em 2014, e dois nos de-
pois, assumiu o cargo de presidente do conselho da empresa.

 Abigail é uma das poucas mulheres que administram 
uma empresa de mutual fund , entre as mais de 400 empresas 
que compõem o mercado. Sob sua responsabilidade a Fideli-
ty fez coisas que seu pai e avô não fariam. A empresa agora 
oferece fundos de índices, que já foram considerados anáte-
ma para filosofia da Fidelity e pela primeira vez, a empresa 
também oferece fundos socialmente responsáveis para atrair 
investidores millenials que querem que o seu dinheiro faça o 
bem. 
 

 
 “Meu pai nunca disse que eu tinha obrigação de entrar 
para o negócio da família. Tanto meu pai como minha mãe 
sempre encorajaram a mim e aos meus irmãos a fazermos coi-
sas, pelas quais, éramos apaixonados.” disse Abigail (Abby) 
Johnson em sua entrevista para o The David Rubestein Show.

 Fundada pelo seu avô e transformada pelo seu pai, a Fi-
delity atualmente possui mais de US$6,8 trilhões de ativos sob 
gestão, tornando-se uma das maiores empresas de serviços fi-
nanceiros do país. A própria Abigail, de acordo com a Forbes, 
possui cerca de US$ 16 bilhões, colocando-a no número 83 da 
lista da revista de pessoas mais ricas do mundo.
 
 Para a família, no comando da empresa há três gera-
ções, a fórmula do sucesso é seguir trabalhando com muita 
modéstia.

 Depois de 30 anos trabalhando com seu pai na Fidelity, 
Abigail assumiu a gestão da empresa em 2014. Em seu primei-
ro ano no comando, a Fidelity obteve lucros superiores a US$ 
5 bilhões pela primeira vez na sua história. 

 Abby teve uma lenta e metódica ascensão na cadeia de 
comando. Ela se tornou gerente de portfólio, cargo que ocu-
pou por quase uma década, antes de passar por uma série de 
cargos em seu caminho para se tornar presidente de toda a 
organização em 2012.
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“Não importa 
quão alto é o cargo 

que você chegou em uma 
organização ou o quão boa você 

acha que está a sua performance, 
o seu trabalho nunca termina. 

Todos os dias, você se levanta e o 
mundo está mudando, seus clientes 

estão esperando mais de você e 
seus concorrentes estão colocando 

pressão para que você perca a 
liderança. ”

(Abigail Johnson)
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