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1.
Um pouco 

da sua história



 
 Com uma fortuna de US$16.8 bilhões de dólares 
e na 73° colocação na lista dos bilionários de 2018 pela 
Forbes. Hoje, vamos contar a história de Carl Icahn, o 
homem que ao vender suas 53 milhões de ações da 
Apple provocou uma queda de 3% da empresa na Bolsa.

 Considerado como Master of the Univer-
se e o investidor mais importante pela Time Ma-
gazine. Por causa da sua filosofia de investimento, 
Icahn costuma travar intensas batalhas com os exe-
cutivos das empresas que decide ser controlador.

 Graduado em Artes e Filosofia pela Universidade 
de Princeton sua história no mercado financeiro come-
çou como corretor na Bolsa de Valores em Wall Street.

 Durante a graduação, os pais de Icahn não po-
diam arcar com as suas despesas. Para resolver o pro-
blema, ele arrumou um trabalho temporário em um 
clube de pôquer no seu bairro, enquanto estava lá, 
aprendeu as regras e frequentava os jogos regular-
mente, tornando-se o melhor jogador e garantindo ga-
nhos em torno de US$2.000,00 dólares (US$50.000,00 
dólares nos dias atuais) durante suas férias.

 
 Em 1968, criou sua própria empresa especializada 
em negociações de opções, a Icahn&Co. Apesar de ter tido 
altos retornos no mercado de opções, foi seu papel como 
investidor corporativo que o tornou conhecido e bilionário.

 Sua filosofia de investimento consiste em com-
prar empresas cujos ativos estão subvalorizados no 
mercado e possui pequenos acionistas, com o contro-
le da empresa reformula todo o quadro administrati-
vo. Outra estratégia é  adquirir gradualmente ações 
de uma empresa até chegar ao seu bloco controlador.

  Algumas delas, ao longo dos anos, incluem a 
Texaco, Dell, Herbalife, Netflix, Ebay dentre outras. 

 Icahn desperta sentimentos opostos, quan-
do nos referimos aos CEOs das empresas que ele 
adquire o controle e os acionistas dela.  Usa seu 
direito a voto para pressionar mudanças estru-
turais nas empresas que participa e obter lucros.

 Um anúncio sobre sua decisão de compra em alguma 
ação, já foi motivo para imediata subida no preço do papel.
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“I look at companies 
as businesses, while 

Wall Street analysts look for 
quarterly earnings performance. 

I buy assets and potential 
productivity. Wall Street buys 
earnings, so they miss a lot of 

things that I see in certain 
situations.”
(Carl Icahn)


