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Um pouco 

da sua história



 
  Apesar do esforço de Ackman ao longo dos anos, o último 
balanço trimestral da Herbalife Nutrition (2018) registrou considerável 
crescimento nas suas vendas líquidas. Nas palavras de Jesús Alvarez, di-
retor da Herbalife Nutrition do México: “Ackman fez todo um processo 
em que sua intenção era diminuir o valor da ação para zero. Não con-
seguiu, pelo contrário, tudo isso nos fez mais fortes e mais bem sucedi-
dos. Seis ou oito meses atrás ele se aposentou por não cumprir seu obje-
tivo, e se aposentou com uma grande perda, e a verdade é que tudo isso 
nos fortaleceu. É por isso que estamos anunciando esses resultados.”

 Outra polêmica de Ackman envolveu Charlie Munger, braço direi-
to de Warren Buffett, na Berkshire Hathaway. Munger criticou Ackman 
pela sua conduta no investimento feito na farmacêutica Valeant. Na épo-
ca, a companhia ocupava o centro de um escândalo acusada de elevar 
abusivamente os preços dos medicamentos e de um esquema de fraude, 
na qual distribuiu ilegalmente medicamentos restritos em estoques.

 Deixando as polêmicas de lado, em sua entrevista ao Valor Eco-
nômico, Ackman disse que a Valeant foi seu maior erro. Quando o fundo 
vendeu sua participação, obteve um prejuízo de quase US$4 bilhões de 
dólares.
 
 Um dos seus maiores sucessos foi notar a vulnerabilidade no 
mercado imobiliário americano. Após o colapso, a Pershing Square obte-
ve um lucro líquido de US$1 bilhão de dólares.

 
 A BR Advisors compartilha todos os sábados as trajetórias dos in-
vestidores mais importantes e destacados do mercado. Apesar polêmica, 
não poderíamos deixar de contar a história de Bill Ackman.
 
 Bacharel em história por Harvard e nomeado como “baby Bu-
ffett” em 2015, pela Forbes. Ackman é o fundador e CEO da Pershing 
Square Capital Management. Um hedge fund voltado para aplicações 
em fundos multimercados.

 O Fundo desde o seu começo, em meados de 2003, registrou um 
retorno médio de 20% ao ano até 2016 contra uma valorização média de 
7% anual do índice S&P 500 da bolsa de Nova York no mesmo intervalo.
 
 Um dos casos mais polêmicos envolvendo seu nome é sobre a 
companhia de suplementos alimentares Herbalife. O investidor acusou 
a empresa de ser um esquema de pirâmide e a sua batalha por mais de 
três anos e meio dissolveu as suas apostas de US$1 bilhão de dólares 
contra as ações da Herbalife em um acordo de US$ 200 milhões de dó-
lares da Herbalife com a Federal Trade Commission dos Estados Unidos 
(FTC).
 
 Durante os anos de litígio judicial, Ackman encontrou adversários 
como os investidores Daniel Loeb, fundador do hedge fund Third Point e 
Carl Ichan, que atua por meio da meio da holding Icahn Enterprises e do 
hedge fund Icahn Partners. Os dois passaram a comprar ações da Herba-
life, enquanto a atuação de Ackman derrubava o preço do papel.
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“I’m an extremely, 
extremely persistent 

person. Extremely. And 
when I believe I am right, and 
it is important, I will go to the 

end of the earth ”
(Bill Ackman)
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