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Um pouco da 
sua história



  George Soros nasceu em 12 de agosto de 1930 em Budapeste e é considerado um 
dos maiores especuladores do mundo.  Sua fortuna é estimada em US$ 25 bilhões de dólares 

o que faz dele um dos 30 homens mais ricos do mundo.

 Com apenas 17 anos escapou da ocupação da Hungria pelas tropas da Alemanha Nazista 
e depois emigrou para Inglaterra. Na Inglaterra se tornou bacharel em Economia pela London 

School of Economics e concluiu seu mestrado em filosofia.

 George Soros foi se estabelecendo no mercado como funcionário de bancos. Onde pode 
aprender bastante sobre os mecanismos dos mercados.

 Em 1969, ele iniciou sua carreira de gestor de portfolio através de um hedge fund chamado 
Double Eagle.

 Com o dinheiro que começou a adquirir criou o Soros Fund Management.



 A Double Eagle, renomeada Grupo Quantum Fund, se tornou a principal firma gerida por 
Soros. Quando fundada, a Quantum Fund tinha cerca de US$ 12 milhões de dólares em ativos 

sob gestão. Em 2011, seus ativos já somavam mais de US$ 25 bilhões.
 
 O primeiro case de sucesso do fundo foi apostando contra o mercado (contrarian 
investment). Enquanto, todos acreditavam que a companhia Mortgage Guaranty Insurance 
Corporation iria falir, ele comprava ações da empresa. Este investimento acabou trazendo um 
retorno excepcional ao Quantum e o fundo de George Soros tornou-se um dos fundos mais 
conhecidos do mundo, com rendimento anualizado médio de 30% por um período de 30 anos.
 
 Nos anos 90 Soros ficou conhecido como “O Homem que Quebrou o Banco da Inglaterra” 
por causa da sua venda a descoberto de US$ 10 bilhões de dólares em libras esterlinas, ou seja, 
especulou no mercado a desvalorização da moeda e comprou os ativos,  o que gerou um lucro 

de US$ 1 bilhão para ele durante a chamada “Quarta-Feira Negra” britânica.



“Não é sobre se você
está certou ou errado, mas

quanto dinheiro você
ganha quando está certo

e quanto dinheiro você perde 
quando está errado.” 

(George Soros)


